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ТЕКСТІВ НАУКОВОЇ МОВИ
Сьогоденний глобалізований та інформаційно насичений світ висуває
нові вимоги до наукової комунікації, яку традиційно вивчають у межах
функціональної стилістики, дискурсології, а також в аспекті фахової мови,
або ж мови для спеціальних цілей (англ. LSP – language for specific purposes).
Показовим є той факт, що лінгвісти, увага яких тривалий час була прикута до
термінологічного обрамлення наукової мови, останнім часом звертаються до
проблеми «первинного / вторинного» тексту [1-3; 6].
Передусім варто згадати, що в лінгвістиці існує кілька підходів до
розуміння «первинних» і «вторинних» текстів. По-перше, така термінологія є
відносно загальноприйнятою в перекладознавстві, де під первинним текстом
розуміють вихідний мовленнєвий твір, а під вторинним - його переклад
іншою мовою. Однак ми зупинимося на двох інших підходах, в яких на
перший

план

висувають,

у

першому

випадку,

мовностилістичну

і

композиційно-образну оригінальність, а в другому – оригінальність
інформації, що повідомляється.
Перший напрям, який має зв‘язок із категорією «первинності /
вторинності» є прерогативою дослідників художнього дискурсу. Так,
М.В. Вербицька свого часу запропонувала термін «вторинний текст» для
позначення художніх творів, що мають «безсумнівну стилістичну цінність»,
проте «характеризуються стилістичною несамостійністю» внаслідок того, що
вони «відтворюють характерні риси мовностилістичної і композиційнообразної організації» оригінального твору мови [4, с. 3]. Важливо вказати на
12

те, що відповідно до цієї концепції вторинні тексти не можуть бути до кінця
зрозумілими і оцінені без звернення до першоджерела.
Другий напрям досліджує означені поняття з опертям на визнаний в
науковій комунікації поділ текстів на первинні і вторинні залежно від «змісту
наукового знання, яке повідомляється» [7, с. 39] або, в термінології
М.П. Брандес, залежно від «ступеня узагальнення наукових відомостей» [1,
с. 171]. На підставі цього вчені виділяють первинні і вторинні наукові тексти.
Категорія «первинності / вторинності» наукового тексту грунтується на
понятті інформативності, яке свого часу ввів у науковий обіг Т.М. Дрідзе [5].
Інформативність визначають як прагматичну категорія тексту, яка «вже на
стадії аналізу» вводить його в «систему зв'язків з безліччю передбачуваних
інтерпретаторів» [5, c. 59].
Власне інформативність тексту характеризує ту смислову інформацію,
яка, з великою часткою ймовірності, буде осмислена реципієнтом.
Відповідно до цього дослідник розрізняє первинну інформативність тексту,
що визначається мотивом і метою породження тексту, і вторинну
інформативність тексту, «інформаційна насиченість якого ... дає змогу
отримувати з нього найрізноманітніші побічні відомості» [5, с. 60]. У такому
разі до вторинних текстів належать відносно самостійні тексти, що
узагальнено і сконденсовано виражають зміст первинного тексту і є
результатом його аналітико-синтетичного опрацювання. Їхня основна
функція

–

виокремити

тематичний

ракурс

наукового

джерела,

репрезентувати важливі, на думку автора, онтологічні, методологічні й
аксіологічні ознаки отриманого знання тощо.
Розглядаючи науковий текст як процес становлення будь-якої теорії,
необхідно відзначити, що його структура відображає структуру пізнавальної
діяльності когнітивних фаз: проблемна ситуація / проблема - гіпотеза - доказ
гіпотези - висновок [8, с. 40]. Прикладами первинних наукових текстів є
наукові та науково-популярні монографії, журнальні та газетні статті та деякі
інші типи текстів.
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В основу виділення вторинних наукових текстів покладено поняття
«вторинної

інформативності».

Ядром

вторинної

інформативності

є

«найбільш важлива і корисна семантична інформація першоджерела» [8,
с. 39].
Вторинна семантична інформація, за твердженням В.Є. Чернявської, є
мінімально надлишковою через інформаційну компресію. У вторинних
текстах містяться результати переробки тексту, створеного іншим автором,
тобто аналітико-синтетичної, або інформаційної переробки первинних
наукових документів [8].
На думку А.А. Вейзе, вторинний текст є «продуктом інформаційного
аналізу і синтезу» і як мовний вид діяльності має рецептивно-продуктивну
спрямованість. Тобто процес створення вторинного тексту передбачає
прийом і подальшу переробки мовного повідомлення (рецепцію), а також
видачу переробленого повідомлення (репродукцію) [2, с. 275]. Вторинні
тексти виконують передусім комунікативно-посередницьку функцію і
слугують для поширення інформації про наукові досягнення.
Однією із сутнісних ознак вторинного тексту вважають семантичну
адекватність основного змісту оригінального твору, яка, проте, є обмеженою
в текстовому обсязі. Змістовно-смислова організація вторинних текстів
з'єднує чуже первинне знання з його інтерпретацією, грунтуючись на
знаннях, які відтворює автор.
Не можемо оминути увагою і той факт, що змістово-тематична
організація

вторинного

тексту

значною

мірою

залежить

від

інтертекстуальності первинної системи. У такий спосіб вторинний текст
наукової мови по-особливому поєднує «своє» і «чуже»: чуже посідає
першорядне місце, незважаючи на внесені автором вторинного тексту
критичні поправки і коментарі.
Отже,

поява

в

лінгвістиці

понять

«первинної

/

вторинної

інформативності» і «первинного / вторинного тексту» саме в аспекті наукової
загалом, фахової мови зокрема, було викликано практичною необхідністю
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пошуку ефективних способів ущільнення інформації. Домінувальною в
сучасній науці є теза про інформаційну перенасиченість, яка пов'язана з тим,
що «людство виробляє інформації більше, ніж може практично сприйняти й
осмислити» [4, с. 47]. Для подолання проблеми між зростанням обсягу
наукових знань і можливостями їх засвоєння потрібно знайти ефективні
способи перетворення інформації. Одним із таких способів, безсумнівно,
може бути вторинний науковий текст: він дає змогу здійснити перетворення
інформації у такий спосіб, коли зберігається її інформаційна цінність. Проте
функціональні та структурні параметри таких текстів, як і комунікативні та
прагматичні стратегії їхнього створення, на сьогодні ще вичерпно не
досліджені, що актуалізує подальші пошуки розв‘язання означеної проблеми.
Список використаних джерел:
1.

Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс. М.:

Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. 416 с.
2.

Вейзе А.А. Теория и практика порождения вторичного текста в

курсе вузовского обучения иностранным языкам (на материале английского
языка): Дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Минск, 1993. 435 с.
3.

Венгринюк М.І., Мельник М.І. Комунікативно-прагматичний

потенціал анотації як вторинного науково-технічного тексту // Наукові
записки

Національного

університету

"Острозька

академія".

Сер.

"Філологічна". 2015. Вип. 55. С. 42-44.
4.

Вербицкая М.В. Теория вторичных текстов: Автореф. дисс. … д-

ра филол. наук: 10.02.04. М., 2000. 47 с
5.

Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М.: Книжный дом

«ЛИБРОКОМ», 2009. 240 с.
6.
Наукові

Іваницька Н.Б. Сучасні стратегії перекладу наукового тексту //
записки

Кіровоградського

державного

університету

імені

Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Кіровоград : Видавець
Лисенко В.Ф., 2016. С. 54-58.
15

7.

Стариннова

Т.Б.

Коммуникативно-прагматический

аспект

текстов вторичной информативности: на материале текстов современной
немецкой торговой рекламы: Дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04. Самара,
2000. 190 с.
8.

Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста: учеб. пособ. М.:

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 128 с.
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Matsera O., Senior lecturer
Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE
PRAGMATIC FAILURES AND THEIR TYPES IN CONSECUTIVE
TRANSLATION
Consecutive interpreting is used to help people speaking different
languages overcome the barriers to cross-cultural communication. But what
accompanies consecutive translation at some point is pragmatic failure, which
inevitably leads to misunderstanding. In consecutive interpreting, interpreters‘
main task is to convey the possible meanings of the speakers. When the interpreter
makes grammatical errors, native speakers seldom have difficulty understanding
the meaning and the communication is likely to continue; however, pragmatic
failures can lead to an unpleasant conversation because one speaker is apt to be
irritated by pragmatically inappropriate meaning conveyed by the interpreter,
which is assumed to be the other speaker‘s original meaning [3].
Openness to different pragmatic interpretations consistent to sensitivities of
various cultures and social groups would be something to keep in mind as well as
an approach free of stereotypical judgments in the process of translating or
interpreting [1, p. 14].
Many culture-specific pragmatic features are implicit, nevertheless
being central in communicative encounters. The following are some examples:
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mental sets: a frame of mind involving an existing disposition to think of a
problem or a situation in a particular way; e.g. what is the meaning of an offer of
coffee after a meal; is it an invitation by the host to stay a little longer or a polite
hint to guests that it is time to leave?
schemata: a pre-existing knowledge structure in memory involving a
certain pattern of things; e.g. what constitutes an apartment, a holiday, a school, a
restaurant etc.
scripts: a pre-existing knowledge structure for interpreting event
sequences; e.g. a visit to the doctor, shopping at a supermarket, phoning to make
an appointment at a hairdressing salon, etc.
speech events: a set of circumstances in which people interact in some
conventional way to arrive at some outcome; e.g. how does one make a request, a
compliment, express disagreement or a complaint etc.?
sociocultural norms determine culturally appropriate paralinguistics,
phatic utterances, opening/closings, turn-taking, the use of silence etc.
linguistic etiquette determined by factors such as relative social distance
between interlocutors, social power or authority, the degree of imposition
associated with a given request or other face-threatening act, etc.
pragmatic accent – aspects of a person's talk which indicate what s/he
assumes is communicated without being said [5, p. 64].
Jenny Thomas defines pragmatic failure as such occurring on any occasion
―on which H (the hearer) perceives the force of S‘s (the speaker‘s) utterance as
other than S intended she or he should perceive it‖ [4, p. 94]. Thomas also offers
the following cases to illustrate the point:
• H perceives the force of S's utterance as stronger or weaker than S
intended s/he should perceive it;
• H perceives an utterance as an order which S intended s/he should
perceive as a request;
• H perceives S‘s utterance as ambivalent where S intended no
ambivalence;
17

• S expects H to be able to infer the force of his/her utterance, but is relying
on the system of knowledge or beliefs which S and H do not share [4, p. 96].
On the basis of the nature of the failures, J. Thomas classified pragmatic
failures into two categories: pragmalinguistic failure and sociopragmatic failure.
The pragmalinguistic failure ―arises when the pragmatic force mapped by
speakers onto a given utterance is systematically different from the force
most frequently assigned to it by native speakers of the target language, or when
speech act strategies are inappropriately transferred from Language1 to
Language2‖ [4, p. 99]
Sociopragmatic failure occurs when the non-native speakers fail to choose
the

appropriate language

because

of

lacking

the

knowledge

of

cultural differences according to J. Thomas [4, p. 100].
Pragmatic

force,

or

illocutionary force

in Speech Acts

Theory of

pragmatics, is the intended meaning for a given message. There are two major
kinds of pragmatic force, implicit, below the surface, unstated, hidden between the
lines, and explicit, on the surface and stated. It is important to identify the implicit
forces as they appear in their various social contexts, because often the apparent
intention of a message is not the same as the actual intent [2]. Thus,
a pragmalinguistic failure in consecutive interpreting can be defined as the
interpreter‘s failure in conveying the intended meaning of the message as the result
of the inappropriate use of language.
The causes of pragmalinguistic failure can be further subdivided into the
following categories:
- inappropriate transfer of semantically identical structures;
- lack of knowledge on the contrasts between the source language and the
target language;
- inappropriate choice of language style and language function [4, p. 100].
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Мерінова І.В., здобувач ОС «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТИПОЛОГІЯ АБРЕВІАТУР МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ В
АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
Абревіатури як специфічні мовні одиниці знайшли належне висвітлення
в сучасному мовознавстві. Їх досліджували в структурному (В.А. Бєляєва,
В.В. Борисов,

Л.Ю.

Зубова),

семантичному

(Ю.А. Хуснуліна),

функціональному (О.О. Бірюкова, Н.М. Ракітіна) планах. Останнім часом
здійснюють спроби осмислити такі мовні одиниці з позицій когнітивістики і
дискурсології (І.В. Варфоломієва, О.B. Зеленін та інші). Однак, не зважаючи
на вже отримані науково-практичні результати, у колі актуальних питань як
лінгвістики, так і перекладознавства залишається проблема типології
абревіатур, особливо в аспекті перекладу наукового дискурсу [2].
Створення всебічної, адекватної класифікації абревіатур видається
остаточно не з‘ясованим через різнорідність диференційних параметрів.
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Існують основні класифікації абревіатур з огляду на їхні орфоепічні
властивості, частиномовну похідність, спосіб скорочення, структуру тощо
[3]. Запропоновані таксономії абревіатур набувають актуальності і в
контексті медичного дискурсу, який постає сферою нашого дослідження.
Зупинимося на двох найбільш визнаних типологіях скорочень: за
семантикою і за структурою.
Так, Л.Ю. Зубова [1] класифікацію абревіатур за семантичними типами,
ми маємо змогу розкрити актуальність абревіації [1, с. 8]. Медичні
абревіатури за Л.Ю. Зубовою позначають такі явища: 1. Анатомічні
структури і феномени. 2. Фізіологічні показники. 3. Клінічні прояви,
захворювання, патологічні стани. 4. Мікробіологічні категорії (збудники
хвороб, а також складові мікрофлори (віруси, бактерії і інше)). 5. Біохімічні
сполуки та лікарські засоби. 6. Фізичні, біохімічні та фармакологічні
чинники, показники, реакції. 7. Лікувальні та діагностичні процедури,
хірургічні та інші маніпуляції. 8. Медичне обладнання. 9. Статус, посаду
медичного працівника та статус хворого. 10. Різні організації та наукові
товариства займаються проблемами охорони здоров‘я та екологічної безпеки.
11. Лікувальні установи, а також їх інфраструктура (відділення, палати).
12. Сертифікати, документи, програми, стандарти [1, с. 10].
Вагомим у нашій роботі вважаємо класифікацію медичних абревіатур,
запропоновану американським лікарем Дж. Берманом, що передбачає поділ
абревіатур

за

кількістю

компонентів,

що

уможливлює

дослідження

структурних типів абревіатур [4]. Оскільки це одна класифікація, подана
саме лікарем, який проводив власні дослідження квазіабревіатур та різних
типів скорочень, актуальним вважаємо її аналіз у межах практики перекладу.
Релевантним для перекладознавчих практик є розподіл абревіатур за
структурою на: 1) літерні: F – finger, female, Fahrenheit; 2) складові: magtape
– magnetic tape; 3) усічні слова: арр. – apparatus, card. – cardiac, dehyd. –
dehydrated, prem – premature; 4) літера (склад) + слово: H-chain – heavy chain;
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5) літери і склади (склади і літери): Inc. AB – incomplete abortion; 6) літерноцифрові: IgAl – Immunoglobulin А1.
Дж. Берман [4] доповнює цю загальну класифікацію підвидами літерних
медичних абревіатур: 1) з безсмисловою літерою: dx – diagnosis (не дивлячись
на те, що у слові ―diagnosis‖ немає літери ―х‖), subq – subcutaneous (у слові
відсутня літера ―q‖); 2) зі збереженими службовими частинами мови
(прийменники, артиклі): DOB – date of birth. Іноді загальновживаними стають
обидві форми – зі службовими частинами мови та без: EDD і EDOD –
estimated date of delivery; 3) абревіатури-гіпоними: абревіатура AIDH –
atypical іntraductal hyperplasia виступає гіпонімом по відношенню до
абревіатури IDH – intraductal hyperplasia; 4) безсмислові абревіатури: термін
―acute nonlymphoblastic leukemia‖ може мати вигляд абревіатури ANLL та
ANNL. Слово ―nonlymphoblastic‖ містить дві літери N, але, як зазначає автор,
немає сенсу написання в ANNL двох літер N і пропускання L, яка необхідна
для розуміння смислу; 5) фатальні типи абревіатур: ASCVD – arteriosclerotic
cardiovascular disease, or arteriosclerotic cerebrovascular disease [4, c. 912].
Визначаючи

значення

абревіатур,

необхідним

видається

також

виокремлення усічень, що називаються також складноскороченими словами,
що складаються: а) з поєднання частин скорочених слів: Card Cath –
catheterization – катетеризація б) із поєднання початкових частин і
початкових звуків (абревіатури змішаного типу AFib – atrial fibrillation –
миготлива аритмія; в) із поєднання початкової частини слова з цілим словом
або однією його формою: C-spine – cervical spine – шийний відділ хребта [3].
Отже,

врахування

англомовному

типології

медичному

абревіатур,

дискурсі,

що

видається

функціонують
важливим

в

етапом

доперекладацького аналізу, оскільки семантика та структура абревіатур до
певної міри зумовлюють їхнє адекватне відтворення в цільовій мові.
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ПРАГМАТИЧНІ ФАКТОРИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У сучасному перекладознавстві фокус дослідження спрямований на
вивчення та аналіз саме прагматичних факторів, які найбільш впливають на
перекладацьку діяльність. Переклад - це міжмовний та міжкультурний
комунікативний процес, і є досить творчим процесом, так як чітких правил
перекладу не існує. Успіх перекладеного тексту залежить від того які засоби
обрав перекладач, які трансформації здійснив, які немовні зміни виконав.
Будуючи повідомлення, перекладач завжди стоїть перед вибором, яка
інформація є важливою і повинна бути прямо виражена в тексті, а яку слід
замінити або видалити задля повного розуміння. Мова як система знаків, яка
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виступає посередником між комунікантами, відходить на другий план;
мовознавці вивчають характеристики прагматичного потенціалу мовних
одиниць початкового тексту та особливості їх передачі у процесі перекладу.
Йдеться перш за все про те, що одна й та сама інформація може бути
виражена по-різному різними авторами, так як вибір передачі є суб‘єктивним
і базується на особливостях світогляду, смаку та пріоритетах адресанта. Це
означає, що адресант і адресат первинного тексту (тексту-оригіналу)
зв‘язуються через посередника-перекладача, який обробляє інформацію з
урахуванням кількісних та якісних характеристик фонових знань як
відправника (адресанта), так і отримувача (адресата) для забезпечення
можливості адекватного розуміння інформації,
комунікативного

ефекту.

Як

мовна

тобто, для досягнення

особистість

на

першому

етапі

перекладацької діяльності перекладач виступає в ролі адресата оригіналу. Він
намагається адекватно зрозуміти зміст інформації, що неможливо без
володіння однаковими з «носієм» мови фоновими знаннями. Перекладач
(адресат) сприймає та аналізує оригінал повідомлення, визначає прагматичні
чинники: суть його виникнення, інтенцію та домінантну функцію [9, с.143].
Наступним етапом є створення перекладачем-адресантом нового тексту для
вторинного адресату. При цьому вторинний адресат має стати отримувачем
однакового чи подібного комунікативного ефекту, який надає первинному
адресату (перекладачеві) оригінальне повідомлення. Отже, завданням
перекладача стає 1) виділити в тексті-оригіналі властивості, які уможливлять
створення певного комунікативного ефекту, 2) зберегти ці особливості у
тексті перекладу таким чином, щоб він також викликав аналогічний
комунікативний

ефект

комунікативний

ефект

[9,

с.154].

означає

Здатність

викликати

у

тексту

створювати

адресата

прагматичне

відношення до текстового змісту. Здійснення прагматичного впливу на
отримувача інформації називається прагматичним потенціалом. За словами
В.Н. Комісарова, перекладачеві, подібно драматичному акторові, необхідна
здібність свого роду перевтілення, уміння ставати на точку зору автора
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тексту, сприймати та відтворювати особливості його стилю [2, с.184].
Успішне виконання функцій перекладача вимагає також всебічного
знайомства з історією, культурою, літературою, традиціями,

сучасним

життям та іншими реаліями народу, який розмовляю іноземною мовою.
Будуючи повідомлення, адресант (відправник, комунікант, автор) завжди
стоїть перед вибором, яка інформація повинна бути прямо виражена в тексті,
а яка має бути імплікована, оскільки вона може бути відомою адресату
(отримувачу, реципієнту). У процесі перекладу відбувається прагматична
адаптація первинного тексту, тобто вносяться поправки на соціальнокультурні, етнічні, національні, психологічні та інші розбіжності між
комунікантами, адже перекладацька діяльність означає зіставлення різних
культур. Прагматичні чинники вважається ключовими через те, що саме вони
визначають не тільки засіб реалізації процесу перекладу, а й об‘єм
інформації, який реалізується у вторинному тексті.
Питання про прагматику знакових систем, включаючи систему мови,
вперше було порушено американським філософом Ч.С.Пірсом. Згідно його
теорії пізнання, процес пізнання відбувається через продукування та
інтерпретацію знаків (насамперед, мовних), а звідси випливає прагматизм
пізнання [8]. Сам термін «прагматика» був введений в науковий обіг іншим
американським філософом Ч.У. Морісом, який розглядав прагматику як один
із

розділів

семіотики,

що

вивчає

взаємини

між

знаками

та

їх

інтерпретаторами. Відома теорія знаку Ч. Моріса розглядала останній як
комплексне утворення, що складається з трьох частин: семантики, яка
визначає відношення знаків до об'єктів; синтаксису, що зумовлює
взаємозв'язки між знаками; і прагматики як розділу семіотики, що актуалізує
відносини між знаками і тими, хто їх вживає. У лінгвістиці прагматику (від
грец. Πραγματικός – 'дія', 'справа', 'користь') традиційно визначають як
науку, що вивчає відносини між засобами мови і мовними особистостями [5].
Отже, прагматика намагається зрозуміти співвідношення між знаками та їх
інтерпретаціями, в той час як семантика фокусується на самих об‘єктах та
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ідеях, на які посилається слово, а синтаксис вивчає відносини між двома
знаками. Якщо говорити загалом, то прагматика – це вчення про природне
розуміння мови, а конкретно, це вчення про те, як контекст впливає на
інтерпретацію мовної одиниці.
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STRATEGIES AND PROCEDURES OF REALIA TRANSLATION
When cultural differences exist between the two languages, it is extremely
difficult to achieve a successful transfer of meanings and cultural connotations, if
not impossible (depending on the competence of the translator in the two
languages involved). Sometimes even the slightest deviation from the source
language (SL) cultural term can be taken as an act of subversion against the culture
it represents.
Language is an expression of culture and the individuality of its speakers
which in its turn, creates problems involved in the translation of the cultural realia
when there is a lack of equivalence between two languages and cultures [2, 28].
Cultural translation represents the practice of translation, which recognizes
cultural differences.
Roughly speaking, realia are words and expressions used to denote culturespecific items. Carrying a very local specific overtone, realia often present a
challenge for translators and have been in the center of linguistic research and
discussions for decades (S.I. Vlakhov, S.P. Florin, Z, H. Proshina, O. Denti, A.F.
Guerra, A.G. Macedo , M.E. Pereira, S. Maitland, P. Newmark).
The term realia referring to cultural elements has been suggested by S.
Vlakhov and S. Florin [3, p. 252]. The term has evolved to refer to objects,
customs, habits, and other cultural and material aspects influencing the shaping of
a certain language.
Realia can be also discussed in frames of equivalent-lacking units.
Equivalent-lacking units are those concepts lacking in the target language and
culture. They are also sometimes referred to as untranslatable units.
The linguists suggest various approaches to translating realia, some of which
overlap and can be summed up in a more or less comprehensive classification.
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Ana Fernández Guerra, outlines the following procedures or strategies
employed for translating realia.
Adaptation is employed when the type of situation being referred to by the
SL message is unfamiliar to the TC representstives thus the translator creates a new
situation that can be viewed as situational equivalence. It actually refers to a SL
cultural element being replaced by another term in the TC. For instance, this
applies to weights and measures, musical notation, titles, geographical names, etc.
The basic goal of the translator in attempt to ―adapt‖ the translation is to produce a
similar effect on the TL readers, ―domesticating‖ the cultural terms in a way.
Calque could be considered a special type of loan or borrowing, since the
translator borrows the SL expression or structure and then transfers it in a literal
translation (either lexical or structural). Calque is not only an acceptable form of
translation, but a productive way of enriching the TL.
Compensation is a translation tool aimed at compensation in order to
balance the semantic losses that translation involves either in the content of the
message or its stylistic effects. Compensation introduces a SL element of
informative or stylistic effect in a different place in the TL text since it cannot be
reflected in the same place it originally appeared in the SL: Compensation is
usually employed while translating dialects, irony, puns, values, etc.
Compression / reduction / condensation / omission take place when the
translator synthesizes or suppresses a SL information item in the TL text, mainly
when the information it translates is considered irrelevant as the cultural term does
not perform a relevant function or may even mislead the reader. These tools are
typically used to avoid repetitions, misleading information, or lack of naturalness.
Compression / reduction / condensation / omission are opposed to
explicitation / expansion / amplification / diffusion. Explicitation implies
expressing in the TL something that is implicit in the context of the SL, or
introducing details such as more information, translator‘s notes, or explicative
paraphrasing that are not expressed in the SL.
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Equivalence refers to a strategy that describes the same situation using
completely different stylistic or structural methods for producing equivalent texts,
which basically means that the translator uses a term or expression recognised as
an established equivalent in the TL. It is to some extent similar to adaptation and to
modulation in that it expresses the same situation in a different way. It can be
fruitful in cases of idioms and formulaic language.
Modulation consists in using a phrase in the TL that differs from the SL
phrase to convey the same idea. It often involves a change in the point of view,
focus, perspective or category of thought in relation to the SL.
Generalization and particularization are two sides of the same coin:
generalization occurs when a word or phrase (hyperonyms/ more general or
neutral terms) in the ST is translated into a broader and more general term in the
TT normally for stylistic reasons, or to avoid unnecessary repetitions or ambiguity;
while particularization occurs when a word or phrase in the ST is transferred into
a more specific and particular term in the TT (hyponyms/ more precise or concrete
terms).
Literal translation, or word for word translation takes place when a SL
word or phrase is translated into a TL word or phrase, without taking the style into
consideration while adapting the text to the TL syntactic rules with minimal
adjustments so that it sounds both correct and idiomatic.
Linguistic-paralinguistic substitution is the translation procedure involving
linguistic elements being replaced by paralinguistic elements (intonation, gestures,
etc.) or vice versa. It is typical for oral speech rendering.
Transposition involves changing a grammatical category or replacing one
part of the speech for another without changing the meaning of the message.
Variation is a procedure employing which the translator changes elements
affecting several aspects of linguistic variation: changes in tone, style, social
dialect, geographical dialect [1, 5-12].
Strategies used by a translator are skills and procedures that promote the
acquisition and use of information, and may be associated both with the product
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(the translated text), as well as with the process of translation itself, whose
strategies are a set of (loosely formulated) rules or principles which a translator
uses to reach the goals determined by the translating situation and can be global or
local strategies: global strategies refer to general principles and modes of action
and local strategies refer to specific activities in relation to the translator‘s
problem-solving and decision-making.
To conclude, the underlying principles guiding all translation choices
dealing with realia is that it does not make much sense to establish general rules
but rather to consider pros and cons of each possible strategy individually.
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TRANSLATION EQUIVALENCE OF СONSTRUED MENTAL
IMAGES
Cognitive linguistics as a relatively recent philological paradigm offers a new
perspective that makes a valuable contribution to translation studies due to the fact,
that the focus in the field is put on the semantic character of language elements.
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The shift onto the semantic aspect enhances applying pragmatic principles to deal
with the intricacies of translation. The ideas worked out within the cognitive
linguistics aim at analyzing lexical items as representations of cognitive categories
that are based on human experiences of the world, stored in human mind as mental
concepts.
Meaning is believed to be constructed through the interaction with the
external world and is equated with conceptualization [2]. Viewed from this
perspective, the translation process is a cognitive discourse pragmatically
determined phenomenon that involves transferring cognitive categories into the
inter-lingual as well as intercultural dimensions. Thus, translators should consider
every linguistic device carefully not to distort the original message of the text,
since every element may be significant to convey pragmatic, overall and concrete
meanings properly.
Traditional translation theories within the structural linguistic paradigm
looked upon translation as a simple code switching between the source in the
original language and its translation. Still, cognitive resources of similar meanings
in both languages may be quite different as these languages have developed
numerous and often different ways of providing required cognitive constructionі.
So reconceptualization of a source language message into the target language
should be based on conceptualization to ensure equivalency of meanings via
blending.
Fauconnier G. and Turner M. defined conceptual blending as a basic mental
operation that leads to new meanings, global insights, and conceptual
compressions useful for memory and manipulation of otherwise diffuse ranges of
meaning. Conceptual blending plays a fundamental role in the construction of
meaning in everyday life, in the arts and sciences, the essence of the operation is to
construct a partial match between two input mental spaces, to project selectively
from those inputs into a novel 'blended' mental space, which then dynamically
develops emergent structure. Mental spaces are defined as small conceptual
packets constructed as we think and talk, for purposes of local understanding and
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action – they are very partial assemblies containing elements, structured by frames
and cognitive models. Thus the capacity for complex conceptual blending
("double-scope" integration) is the crucial capacity needed for thought and
language procedures [4].
Coulton S. elaborates that the basic concepts in conceptual theories include
mental spaces, frames (or cultural models), and mappings. Mental spaces are
thought of as buffers that contain a partial representation of the entities and
relations of a particular scenario as construed by a speaker. Spaces are structured
by elements that represent each of the discourse entities and simple frames to
represent the relationships that exist between them. Frames are hierarchically
structured attribute/value pairs that can either be integrated with perceptual
information or be used to activate generic knowledge about people and objects
assumed by default. Socially shared frames are called cultural models. Finally,
mappings are abstract correspondences between elements and relations in different
spaces [3, p. 29].
Brandt L. and Brandt P. A., while focusing on communicative relevance and
discourse context, offered a revised model of conceptual blending that resulted in
incorporating the fundamental theoretical notions of the mental spaces theory into
the analysis of translation processes [1].
Analyzing translation pitfalls while dealing with proverbs, sayings,
phraseological units provides evidence for the relevance of the theoretical
assumptions worked out in the mental spaces theory, namely conceptualization and
reconceptualization. We believe that using a modified, translation-oriented version
of conceptual blending will help to identify the construal shifts, performed by the
translators in the target texts, as compared with the conceptualizations in the source
text. The mechanisms encompass a number of cognitive and communicative
actions to ensure adequacy of general and concrete meanings.
The English to be on cloud nine cannot be translated word for word into
Ukrainian without distorting the original meaning, but using the resources of the
target language the equivalent бути на сьомому небі (від щастя) serves the
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purpose as it conveys the original meaning accurately enough and meets the
cultural and social requirements.
When speakers produce language, their counterparts use this linguistic input
along with the background and contextual knowledge in order to set up simple
cognitive models in their mental spaces. The same way, when reading about the
events of the world, they place the input into different mental spaces, each of
which is structured by cognitive models from a relevant domain. In the analyzed
example, there is an analogy between aspects of the domain of happiness and the
domain of sky or heaven as the place (space) for exhilaration and joy.
In conclusion, since a mental space represents certain aspects of conceptual
structure from a particular domain that is relevant to a certain context, speakers set
up special mental spaces to represent relevant aspects. Thus, conceptual blending is
a key cognitive mechanism in structuring conceptual knowledge and inferential
processes involved in transferring meanings to ensure translation adequacy.

References:
1. Brandt L., Brandt P. A. Making sense of a blend. A cognitive-semiotic
approach to metaphor // Annual Review of Cognitive Linguistics. Amsterdam,
Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2005. Issue 3. P. 216-249.
2. Cognitive Linguistics and Poetics of Translation / Tübingen : Gunter Narr
Verlag, Venuti L. The Translation Studies Reader, 3rd ed. London, New York :
Routledge. 2012. 272 p.
3. Coulton S. Semantic Leaps: Frame-Shifting and Conceptual Blending in
Meaning Construction. Cambridge : Cambridge UP, 2000. 320 p.
4. Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and
the Mind‘s Hidden Complexities. New York : Basic Books, 2002. 464 p.

32

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОГО ТА ХУДОЖНЬОГО
ПЕРЕКЛАДУ

УДК 811.111:18(043.2)
Чугу С.Д., к.ф.н., доцент
Вітюк Т.С., здобувач ОС «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОМАНУ ЕЛІЗАБЕТ ГІЛБЕРТ «ЇСТИ,
МОЛИТИСЯ, КОХАТИ»
Культурологічні розвідки, спрямовані на вивчення закономірностей
культурно-історичного процесу й особливості національної культури в
термінах дослідницьких категорій, займають особливе місце у сучасній
дослідницькій

парадигмі.

Своєрідність

національної

культури,

її

неповторність та оригінальність віддзеркалюється в різних аспектах
соціальної діяльності та закріплюється в мові. Закович М. М. наголошує на
необхідності дослідження духовної сфери діяльності людини: мови,
літератури, музики, живопису, філософії, традицій, релігії [2, с. 58 ].
Традиційно вважається, що подорожі кожної людини з давнини були
найкращим способом знайти себе в іншій культурі, пізнати культурологічну
своєрідність

етносу,

причому

мандрівка

фізична

у

середньовіччі

прирівнювалася до мандрівки духовної. Звільнитись від своїх проблем та
відправитись у подорож заради пошуків себе, заради самоідентифікації –
головна тема роману «Їсти, молитися, кохати: Один рік із життя жінки в
подорожі Італією, Індією та Індонезією в пошуках ВСЬОГО» американської
письменниці Елізабет Гілберт.
У світі сучасної людини періодично виринають і чергуються поняття
«стрес», «депресія», відчуття самотності людини не тільки у суспільстві, але
нерідко й серед своїх близьких. Біганина за матеріальними благами
обертається психічними і духовними стресами, що може призвести до того,
що якось людина може не впоратися зі своїми почуттями. У мегаполісах
33

люди самотні, протягом життя вони, на думку авторки, керуються двома
пасіями і водночас проблемами, – це кохання і прагнення все контролювати.
Саме з цими головними ворогами сучасної людини зустрічається героїня
роману і відправляється заради перемоги над ними світ за очі: в далеку
Італію, Індію та Індонезію. Недаремно монах в Індії каже Елізабет: «Ти тут
не як туристка, не як журналіст, ти пошукувач» [1, с. 206 ].
Фактично весь роман, що умовно розбитий на три частини, відповідно
до того, яку з країн героїня відвідує, представляє собою путівник, на полотно
якого Елізабет Гілберт поклала власну біографію. Поєднання фактів
культурологічних, історичних, географічних, релігійних не є компіляцією й
підтасовкою потрібної інформації, все підкорюється єдиній меті – пошуків
свого власного місця в житті.
Наведемо один епізод, який ми вважаємо слушним і цікавим фактом
про усталений менталітет італійців з книги «Італійці» Луіджи Бардзіні, який
багато в чому збігається з концепцією менталітету українця, виведеною
українським поетом-емігрантом Євгеном Маланюком. Л. Бардзіні вважає, що
італійці не можуть досягти висот у сфері політики та економіки, проте
роблять кар‘єру в усьому, що стосується естетики, і довіряють усьому, що
набувається завдяки посередництву почуттів, – опера, кулінарія тощо. На
думку Є. Маланюка, українцю бракує римського правничо-державного
стрижня, натомість переважає мистецький миролюбний характер [4, с. 169 ].
Кожне місто авторка характеризує одним ключовим словом. Деякі
міста для неї асоціюються з іменником, інші з дією, тому вони описуються за
допомогою дієслова: Нью-Йорк – досягати, Лос-Анжелес – досягнути,
Ватикан – влада, Рим – секс, Стокгольм – одноманітність, Неапіль –
боротися. Нагадує психологічну гру в асоціації – говориш перше, що спадає
на розум. Не обійшлось і без притаманного американським творам
екстрапатріотизму – святкування суто американського свята – Дня подяки в
Італії, подібно до якоїсь американської пісні в голлівудських постановках,
звучання якої одразу об‘єднує людей будь-якої країни. Крім того, чомусь
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письменниця, перебуваючи на відпочинку, а не на засланні, враховуючи все
ж таки жанр твору, на далекому Балі зустрічає місцевого мешканця Юді,
історія якого тісно пов‘язана зі США, і вони разом з ностальгією малюють на
піску пам‘ятки Нью-Йорку.
Ще одна з чеснот американської культури – благодійність –
виявляється при ініціюванні купівлі будинку для бездомної знахарки Вайан
та її дітей. Зустрічається і взагалі змішування декількох культурних кодів, які
навряд чи можна змішувати: характеристика чоловіка, який сподобався Ліз,
подається наступним чином: «любить «Симпсонів», подорожував світом,
колись жив в ашрамі, знає, хто такий Толстой, здається, навіть працює…» [1,
с. 331 ].
Свою мандрівку письменниця закінчує на тропічному острові ДжіліМено, куди вона пливе зі своїм новим коханим Феліпе. І це вже другий її
візит на острів. Під час перших відвідин острів сприймався героїнею у
своєму традиційному значенні як місце ізоляції. Книга набула широкої
популярності серед жінок та дівчат і стала прикладом «чик-літ». Так, у
списку бестселерів The New York Times книжка протрималася 187 тижнів.
Описуючи книгу, The New York Times виділив особливу манеру
написання: «This is easy to believe. If a more likable writer than Gilbert is
currently in print, I haven't found him or her. And I don't mean this as consolation
prize, along the lines of: but she's really, really nice. I mean that Gilbert's prose is
fueled by a mix of intelligence, wit and colloquial exuberance that is close to
irresistible, and makes the reader only too glad to join the posse of friends and
devotees who have the pleasure of listening in» [3, с. 10 ].
Підсумовуючи можна стверджувати, що твір «Їсти, молитись, кохати» є
зразком мемуарного роману, вивчення культурологічних особливостей якого
має перспективу у поглибленні розуміння проблематики, характерної для
сучасної англомовної літератури.
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ТИПОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ В АСПЕКТІ
ПЕРЕКЛАДУ
Сучасний етап розвитку світової економіки концентрується на розвитку
інформаційно-комунікативних

технологій.

актуальними слова Уїнстона Черчілля:

У

наш

час

залишилися

«Хто володіє інформацією, той

володіє світом». Інформація стала стратегічним ресурсом, а її спотворення
може призвести до серйозних наслідків. У глобалізованому світі в процесі
отримання й обміну інформацією переклад став незамінним компонентом
інтернаціоналізації економіки. Економічні установи та підприємства задля
власного успішного розвитку змушені працювати в іншомовному просторі,
що значною мірою активізувало практику професійного перекладу в галузі
економіки [4].
У складенні детальної класифікації економічних текстів науковці так і
не дійшли згоди, орієнтуючи свої пропозиції на власні дослідницькі цілі. Так,
наприклад, головним критерієм класифікації А. Федорова став характер
матеріалу, що перекладається. Науковець певною мірою варіює пропоновані
раніше види текстів, створює їхню типологію відповідно до вимог часу.
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Зокрема, він конкретизує технічні тексти як інформаційні, документальні
(торговельного й ділового характеру) та наукові, філософські як суспільнополітичні й публіцистичні, залишаючи без змін останній тип текстів –
художні, або літературні [3, с. 228]. Звертає на себе увагу класифікація,
запропонована американським лінгвістом Дж. Касанранде. У цій класифікації
тексти типологізовано за принципом наукового спрямування текстів
перекладу: 1) прагматичні, 2) естетично-художні, 3) лінгвістичні, 4)
етнографічні [2, с. 203].
Продуктивною для поділу саме економічних текстів ми вважаємо
типологію текстів, запропоновану німецькою дослідницею Катариною Райс,
котра робить акцент на функціональному спрямуванні тексту. Дослідниця
виділяє чотири основні групи текстів перекладу. У першій групі провідною є
функція опису (повідомлення інформації), тексти орієнтовані на зміст; у
другій функція вираження (емоційні чи естетичні переживання), тексти
орієнтовані на форму; у третій функція звернення (заклик до дії), тексти
орієнтовані на певну реакцію у відповідь; у четвертій групі текстів поєднано
функції опису й вираження, сюди належать матеріали, що зафіксовані в
письмовому вигляді, але надходять до одержувача в усній формі та
сприймаються ним на слух (аудіо-медіальні тексти) [5].
Якщо класифікацію К. Райс екстраполювати на галузь економіки, то
вважаємо за можливе виоремити чотири типи текстів. До першого типу
належать

фахові

нехудожні

тексти,

наприклад:

словникова

стаття

економічного словника, анотації до статей та дисертацій з економічної
тематики, економічні дослідження, підручники, посібники, навчальна і
спеціальна література з економіки, комерційна кореспонденція економічного
характеру, специфікації товарів, інструкції та офіційні документи тощо.
Головною вимогою до перекладу таких текстів є забезпечення інваріантності
на рівні змісту, що досягається шляхом використання прямих інваріантних
відповідників. Складність перекладу полягає в тому, що запропонований
прямий інваріантний відповідник має бути однозначним, семантично чітко
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відмежованим

від

тих

його

значень,

що

виявляються

в

його

позатермінологічному функціонуванні чи в термінологічному, але в іншій
галузі знань [4].
До другого типу належать як фахові тексти усталеної фіксованої форми
(різногалузева економічна документація), так і нефахові художні тексти
твори художньої літератури, котрі містять економічну тематику (есе,
життєписи, фейлетони, анекдоти, афоризми, новели, романи, епіграми тощо).
У цих типах текстів основним є форма повідомлення. Елемент форми не
лише

домінує

над

предметно-змістовим

компонентом

(за

винятком

документації, де зміст так само важливий, як і форма), а й слугує елементом
утілення

(документального

чи

художнього),

котрий

надає

тексту

оригінальної форми. Тексти третього типу мають забезпечити відповідну
реакцію, спонукати до певної дії. До них належать насамперед рекламні
тексти й «ролики», слоган, пропаганда. Мовне оформлення змісту в текстах,
орієнтованих

на

звернення,

має

бути

підпорядковане

специфічним

прагматичним мовним вимогам.
До четвертого типу економічних текстів належать тексти засобів масової
комунікації (радіо- і телепередачі, інтернет-повідомлення) та презентації
економічного характеру, орієнтовані як на професійну, так і на загальну
аудиторію. Мова ЗМІ розглядається як особлива знакова система змішаного
типу з певним співвідношенням вербальних і аудіовізуальних компонентів.
Характерною ознакою текстів цього типу є застосування позамовного
(технічного) середовища та немовних (графічних, акустичних і візуальних)
форм вираження. Лише визначивши комунікативний намір автора оригіналу,
його мету, перекладач може здійснити адекватний переклад [4].
Отже, економічний переклад - це окремий вид перекладацької
діяльності, провідними завданнями якого є такі: адекватно відтворити зміст
тесту з урахуванням відмінностей в економічних реаліях і терміносистемах
різних країн, зберегти фахову семантику.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ
В СИСТЕМІ МОВИ
Термінологія – чималий, інтенсивний та розвинутий шар лексики, що
активно взаємодіє з іншими прошарками словникового складу мови, в першу
чергу із загальновживаною лексикою. Більшість вчених терміном вважають
ідеальний засіб передавання інформації, адекватною конкретному фрагменту
практичної діяльності. Їх вживання робить інформацію, що повідомляється,
точнішою, об‘єктивнішою, достовірнішою, оптимізує процес комунікації.
Під словом «термін» слід розуміти те емоційно нейтральне слово чи
словосполучення, яке вживається для точного вираження понять та назв
предметів. Передача англійських термінів на українську мову потребує
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знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння їх змісту англійською
мовою і знання термінології рідною мовою. Під час перекладу науковотехнічної, економічної, юридичної чи будь-якої іншої літератури з
англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з
контекстом, завдяки чому виявляється значення слова.
Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі
знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко відмежоване від тих
його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні, а
також і в термінологічному, але в іншій галузі знань. Отже, термін являє
собою слово, що характеризується не лише стильовою співвіднесеністю, а й
певною замкненістю в системі лексики на означення понять якоїсь
окресленої галузі знань.
Нерозривний зв'язок економічних понять і відповідних їм термінів
виявляється в тім, що упорядкування цієї термінології неможливо без досить
глибокої наукової розробки економічних понять, їхнього логічного аналізу і
точного визначення. Якщо поняття визначені недостатньо ясно, про точну,
складену термінологію не може бути і мови.
Досить

багато

стандартизацією

спеціалістів

термінології,

займаються

підготовкою

систематизацією,

спеціалізованих

словників,

зокрема і проблемою визначення самого поняття термін, серед них
Л.Й. Бондарчук., Е. Голованова, С. Гриньов, В. Даниленко, М. Зарицький, О.
Крижко, В. Лейчик, Д. Лотте інші.
На думку М.С. Зарицького, під терміном слід вважати ідеалізовану
знакову модель певного об‘єкта дійсності, який може бути представленим
мовно-словесною одиницею, словом або словосполученням [2, с. 87].
Зовсім новий підхід до розуміння природи терміна відкриває когнітивна
парадигма, через яку мова стала вивчатись як засіб доступу до всіх
ментальних процесів, що відбуваються в голові людини та визначаючим його
власне буття та функціонування в суспільстві. Відповідно до цього
В.М. Головін визначає термін як вербальний результат професійного
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мислення, значний лінгво-когнітивний засіб орієнтації в професійній сфері та
найважливіший елемент професійної комунікації [1, с. 105].
Розуміння терміну з точки зору даного підходу дозволяє говорити про
його інформаційно-понятійний статус. Інформація, що передається з
допомогою терміну, – це повідомлення про деякий фрагмент світу, про
ментальну форму відображення цього фрагменту, про умови використання
такого знаку в зв‘язку його з іншими знаками. Виражаючи спеціальне
поняття, термін стає носієм та охоронцем фрагменту інформації, що має свою
цінність в особливій понятійній системі, тому в цьому випадку термін
представляє собою особливу когнітивну-інформаційну структуру, в якій
акумулюється професійно-наукове знання в конкретній мовній формі, що
накопичувалось людством за весь час його існування.
Список використаних джерел:
1. Головін В.М. Переклад економічної термінології. К. : Наука, 2009.
187с.
2. Зарицький М.С. Актуальні проблеми українського термінознавства
К. : НТУУ "КПІ", 2004. 128 с.

УДК 81’255.4:821
Іваницька Н.Л., д.філол.н., професор
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРАКТИКИ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАМОВНОЇ
ОБОЛОНКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
Українська лінгвістика поступово долучається до світового наукового
простору. Хоча цей процес навряд чи можна визнати безпроблемним, і не
лише з причини недостатнього володіння англійською мовою – основною
мовою сучасної міжнародної наукової комунікації. Нерідко власне сама
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наука постає неготовою до асиміляції світовим науковим простором. І навіть
ті наукові галузі, що своїм предметом безпосередньо пов‘язані з мовою та
міжкультурною комунікацією, стикаються з низкою проблем передусім
мовного характеру. Ситуація, що склалася, є відображенням паралельного
розвитку вітчизняних і світових мовознавчих шкіл, що, у свою чергу,
призводить до різнотлумачення термінів, якими послуговуються дослідники.
Особливо виразною означена проблема простежується у процесі
відтворення англійською мовою українських анотацій наукових статей та
ключових слів до них. Насамперед актуальною постає питання використання
адекватних сучасним науковим течіям і концепціям термінів у викладі
наукових дискусій та результатів, оскільки вони формують своєрідну
оболонку

для

науково

коректного,

зрозумілого

світовій

спільноті

академічного опису [1]. На жаль, трапляються випадки, коли якість
перекладу українських анотацій англійською мовою не може бути гарантією
того, що стаття буде цитованою і уведеною до найбільш авторитетних
наукометричних ресурсів [3; 4].
Крім того, невдалі перекладацькі трансформації можуть створити
концептуальний дисонанс, який, вочевидь, стає на перешкоді загальній
інтеграції наукових пошуків до світового простору.
У процесі аналізу низки наукових публікацій із українськими та
англійськими анотаціями та ключовими словами простежується тенденція до
використання розбіжних за змістом термінів та занадто сильне захоплення
запозиченою лексикою, яка нерідко є «хибним» помічником перекладача.
Водночас показовим є той факт, що термінологія, у тому числі й
лінгвістична, має інтернаціональне підгрунтя. Так, наприклад, лінгвістична
прагматика оперує такими поняттями, як «директив», «асертив», «реквестив»
і т.д. Намагання «одомашнити» такі металінгвістичні одиниці на кшталт
«веління», «ствердження», «прохання» і т.д., напевно, до певної міри
зменшило б концептуальну новизну цього мовознавчого напрямку.
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Наведемо

кілька показових

прикладів термінологічних одиниць,

переклад яких потребує лінгвістичної та перекладацької вправності та
обережності. Так, доволі частими у сьогоденному українському науковому
лінгвістичному
концептологія,

дискурсі

є

такі

лінгвокультурема,

метаодиниці,
мовна

як

інтерпретація,

/комунікативна

особистість,

прецедентність, прецедентні тексти і под., які позначають поняття, не
властиві науковим дослідженням зарубіжжя.
Наприклад,

помічаємо,

що

перекладацькі

практики

відтворення

української метаодиниці «мовна особистість» схиляються до різних
перекладних варіантів (англ. linguistic identity? Linguistic personality?).
Вітчизняна лінгвістика у визначенні цього поняття спирається на визначення,
запропоноване Ю.М. Карауловим [2, с. 38], в якому акцентовано на
психологічному складнику цього поняття. Англійськими перекладними
еквівалентами зазначеної металінгвістичної номінації в працях вітчизняних
науковців виступають «linguistic identity», рідше «linguistic personality». Якщо
проаналізувати запропоновані варіанти на предмет адекватності перекладу,
то можна виявити наступне. Запит в Google Scholar демонструє, що в назвах
статей це словосполучення використовують як термін, яким позначають
«типових представників певного етносу» (Philippine linguistic identity,
Croatian linguistic identity). Виявилося, що слова «linguistic» та «identity» не
утворюють словосполучень, коли зустрічаються в заголовках публікацій,
присвячених проблемі конструювання ідентичності, у тому числі і через мову.
Отже,

перекладацький

аналіз

метамовної

одиниці

є

важливим

складником у процесі відтворення метамовної оболонки українського
наукового дискурсу в англійськомовному науковому середовищі. Як
засвідчує аналіз, терміносистеми вітчизняної та зарубіжної (англомовної)
лінгвістики не мають повної кореляції. Більш того, між ними існує певний
термінологічний дисонанс. До певної міри такий дисонанс є одним із
об‘єктивних чинників, що гальмують інтеграцію вітчизняної лінгвістики до
світового мовознавчого простору. Розбіжності металінгвістичних систем є
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відтворенням концептуальної некорельованості наукових студій, коли
тематика і проблематика низки робіт може мати неоднозначне сприйняття
зарубіжними колегами без додаткових пояснень.
Список використаних джерел:
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УДК 81'373.7(043.2)
Замкова Н. Л., д.філос.н, професор
Кліщенко О.В., здобувач ОС «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТИПОЛОГІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Одним із важливих питань сучасної лінгвістики є питання зв‘язків між
мовою народу та його культурою. У світлі цих зв‘язків стають
дедалі актуальнішими лінгвістичні аспекти, що відображають національну
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самобутність та особливості конкретної нації. Будь-яка мова є відбитком
людського досвіду, культури, мислення тощо. Англійська мова містить
велику кількість виразів, які люди знайшли вдалими, влучними і красивими
для вираження накопиченого знання, емоцій та почуттів. Так виник
особливий шар мови, певна сукупність стійких виразів, що мають самостійне
значення.

Його

Н.Євтушенко,

дослідженням

визначення

займається фразеологія.

семантичних

особливостей

За

словами

фразеологічних

одиниць будь-якої з мов дає підстави вважати, що компонентний склад
фразеологічних одиниць, навіть споріднених мов, має свої відмінності [1, с.
1].
Аналіз сучасних наукових розвідок (Солодухо [2]; Полубиченко [3];
Мягкова [4]; Кунін [5]; Бстсхтіна [6]; Мендельсон [7]; Gardiner [18]; Smith [9];
Dubois [10]) дає підставу стверджувати, що джерелами виникнення
англійських фразеологізмів є:
1. Споконвічно британські фразеологізми. Наприклад:
Fleet Street – вулиця Лондона, де раніше знаходилися редакції
найпопулярніших газет. Також, це фразеологізми, запозичені з інших мов –
Tête-à-tête – з фр. Віч-на-віч.
2.

Фразеологізми,

запозичені

з латинської мови.

Їх

джерелом

були християнські книги (Біблія), згодом перекладені на англійську мову.
Наприклад: apple of discord - яблуко розбрату; the root of the evil - корінь зла;
the salt of the Earth - сіль землі; forbidden fruit - заборонений плід; Alpha and
Omega – початок і кінець.
3. Фразеологізми, що прийшли в англійську мову з античної міфології.
Наприклад: Augean stables - Авгієві стайні; Achilles' heel – вразливе місце;
sisyphean labours – даремна і важка праця.
Існує безліч класифікацій англійських фразеологізмів. Академіку В. В.
Виноградову належить класична класифікація фразеологізмів, в основу якої
покладений

критерій

семантичної

злитості

їх

компонентів.

Як

відомо, фразеологізми виникають з вільного поєднання слів, яке вживається в
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переносному значенні. Поступово переносність забувається, стирається, і
поєднання стає стійким [11]. Залежно від того, наскільки сильним є
переносне значення компонентів фразеологізму, вчений розподіляє їх на три
типи: 1) фразеологічні зрощення; 2) фразеологічні єдності; 3) фразеологічні
сполуки [12, с. 23].
Розглянемо типи фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові:
1) фразеологічні зрощення (англ. phraseological fusion) – це абсолютно
неподільні, стійкі поєднання, загальне значення яких не залежить від
значення складових їх слів, наприклад: to kick the bucket – загнутися,
померти; to rain cats and dogs – лити як з відра (про дощ); to be all thumbs –
бути невмілим, незграбним; once in a blue moon – дуже рідко; to cry for the
moon – хотіти нереального; under the rose – тихенько.
Фразеологічні зрощення з‘явилися на базі переносних значень їх
компонентів, які перестали бути зрозумілими в сучасній англійській мові.
Образність

фразеологічних

зрощень

розкривається

лише

історично.

Наприклад, вираз ―to be all thumbs‖ є тотожним виразу ―one’s fingers are all
thumbs‖, яке зазнало історичних змін.
2) фразеологічні єдності (англ. phraseological unity) – це такі стійкі
поєднання слів, в яких за наявності загального переносного значення
зберігаються ознаки семантичної нарізності компонентів. Наприклад: to spill
the beans – видати секрет; to burn bridges – спалювати мости; to throw dust into
smb.’s eyes – заговорювати зуби; to throw mud at smb. – поливати гряззю; to be
narrow in the shoulders – не розуміти жартів; to paint the devil blacker than he is
– згущувати фарби; to paint the lily – намагатися поліпшити або прикрасити
що-небудь, що не потребує удосконалення; to come to one’s sense – змінити
думку; to fall into a rage – розгніватися.
Фразеологічні єдності деякою мірою зближуються із фразеологічними
зрощеннями своєю образністю, метафоричністю. Але, на відміну від
фразеологічних зрощень, де зміст розкривається лише діахронічно, у
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фразеологічних єдностях образність зрозуміла у контексті вживання сучасної
мови.
3)

фразеологічні

сполуки,

або

поєднання

(англ.

phraseological

combination, or collocation) – це стійкі звороти, до складу яких входять слова з
вільним та фразеологічно пов‘язаним значенням, як-от: а bosom friend –
нерозлучний друг, а pitched battle – запекла сутичка, Adam’s apple – Адамове
яблуко, а Sisyphean labor – Сізіфова праця, rack one’s brains – сушити голову
(посилено думати, згадувати), to pay attention to smb. – звернути на когонебудь увагу; to make an attempt – спробувати; to make huste – поспішати; to
offer an apology – вибачатися.
Професор

Н.М.

Шанський

розвинув

класифікацію

академіка

В.В.Виноградова і виділив четвертий тип фразеологічних одиниць – так звані
«фразеологічні вирази» – стійкі в своєму складі і вживанні фразеологічні
звороти, які цілком складаються із слів з вільним номінативним значенням і
семантично подільні. Їх єдина особливість – відтворюваність – вони
використовуються як готові мовні одиниці з постійним лексичним складом і
певною семантикою.
4) фразеологічні вирази – це звороти з буквальним значенням
компонентів. Вони включають англійські прислів‘я і приказки, що
вживаються в прямому значенні, не мають образного сенсу: live and learn –
століття живи, століття вчися; better untaught than ill taught – краще бути
неграмотним, ніж неправильно навченим; many men, many minds – скільки
голів, стільки і розумів; nothing is impossible to а willing heart – хто хоче, той
досягне.
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МОВНА ОСОБИСТІТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ
ВІДТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Усталеною є думка про те, що гумор є складним явищем для
передавання іншою мовою. Поза межами спільноти, в якій гумор створено,
він стикається з двома основними бар‘єрами, які обмежують реалізацію його
сміхової функції: з відмінністю мов та з відмінністю культур. Переклад
гумору – це спроба перетнути і тим зруйнувати ці майже нездоланні бар‘єри,
та наслідок далеко не завжди відповідає меті такого завдання, а іноді буває і
зовсім несподіваним.
Мовні та культурні труднощі, з якими стикається перекладач під час
відтворення гумору в цільовому тексті не вичерпують усіх труднощів. Якість
перекладацького продукту значною мірою залежить від особистості самого
перекладача, його творчих здібностей, уподобань, смаків, фаховості.
Уважають, що перекладач постає окремою мовною особистістю і має цілу
низку характеристик: мовних, соціальних, світоглядних, психологічних, які
взаємодіють між собою [2, с. 151]. Мовну особистість розглядають як
«закріплений у лексичній системі базовий національно-культурний прототип
носія певної мови, утворений на основі світобачення, установок, цінностей і
поведінкових реакцій» [3, с. 7.].
Свого часу М. Новиков висловив думку про те, що «майстерність
перекладача – це категорія особиста та особистісна» [7, с. 4]. Думається, що
ця теза є вкрай актуальною для тих фахівців, що працюють із текстами, що
містять гумор. Адже сприйняття гумору варіюється індивідуально, а
відтворення його іншою мовою значною мірою визначається наявністю та
розвиненістю почуття гумору в перекладача.
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Оскільки переклад гумору передбачає, зокрема, використання мовних
засобів, які не збігаються з елементами оригіналу, але виконують ту саму
смислову і художню функцію, то можна сказати, що, відтворюючи гумор,
перекладач має умовно «переписати» його для цільової аудиторії,
зберігаючи при цьому його прагматичний потенціал. Переклад тут не просто
перевираження тексту іншою системою мовних знаків, а й перенесення
цінностей в іншу культуру шляхом тлумачення їх наявними у ній засобами.
Це не лише перекодування, а й пояснення, трактування.
Отже, передача гумору в перекладі тісно пов‘язана із поняттям
перекладацької інтерпретації, під яким традиційно розуміють «перехід від
вихідного тексту до тексту перекладу не через систему відповідностей між
вихідною мовою та мовою перекладу, а через звернення до ситуації в
дійсності» [1, с. 137]. Іншими словами, перекладач пропонує такий варіант
перекладу, який, на його думку, є найвдалішим відповідником оригіналу і за
формою, і за змістом. Роль мовної особистості перекладача тут є
непересічною, адже лише його власне бачення конкретного вияву гумору
визначає те, яким чином він буде відтворений у перекладі.
Перекладач пропускає гумор крізь своє власне сприйняття, яке
обумовлене сміховою культурою його народу та його особистими мотивами.
В. Коптілов писав, що «перепускаючи ідеї та емоції оригіналу крізь свою
свідомість, перекладач не залишається до них байдужим, осмислює їх,
виявляє якоюсь мірою свої симпатії та антипатії і мимоволі підкреслює одне
і затирає інше, дещо проминає, а дещо наголошує більше, ніж автор» [5, с.
36]. Це відбувається через свідомі зусилля перекладача адаптувати оригінал
для сприйняття перекладу іншою культурою.
У процесі інтерпретації гумору невідворотно виникатимуть і такі
проблемні ситуації, як зникнення гумору в тексті перекладу через
нерозуміння або неувагу з боку перекладача. А може виникнути і
незапланований комізм через те, що перекладач не розпізнав підтексту,
реалії, натяку, алюзії тощо.
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Отже, переклад гумору вимагає від перекладача прочитання прагматики
контексту, актуалізації знань, які об‘єднують автора та читачів оригіналу,
з‘ясування авторських оцінок. Власне особа перекладача є тією ланкою,
крізь яку і відбувається досягнення комунікативного ефекту, бачення
істотних деталей обстановки, в якій проходить дія чи розмова. З цих причин
видається резонним досліджувати переклад гумору саме в художній
літературі, адже там він проявляється в усій своїй повноті, вбудований у
контекст композиції та сюжету, наповнений ідейним змістом і має визначену
функцію.
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ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
Термін «фахова мова» у сучасній лінгвістиці набув широкого вживання
в

60-70

роки

ХХ

століття

в

німецькомовних

країнах,

де

його

використовували зі значенням «мова певної галузі, фаху». Однак окремі
уявлення та перші роботи, що відображали різні сторони та властивості цього
явища, стали з‘являтися в зарубіжній лінгвістиці ще в кінці ХІХ – на початку
ХХ століття.
Уперше термін «фахова мова» було вжито представниками Празького
лінгвістичного гуртка. Вони стояли на засадах функціонального підходу
щодо лінгвістичного аналізу мовних систем. Широкого розповсюдження
набула теза про те, що найголовнішою рисою мовних систем є їхнє
функціональне призначення, практичне застосування, тобто мова має
цілеспрямований характер. У британській та американській лінгвістиці для
позначення фахово-маркованої лексики використовують термін «language for
special/specific purposes» (LSP) – «мова для спеціальних цілей», який увійшов
у вжиток наприкінці XX століття. Під спеціальними цілями розуміють сфери
суспільних відносин (наука, економіка, право, мистецтво, медицина тощо).
Вітчизняна ж лінгвістична традиція, наслідуючи німецьких вчених,
використовує термін «фахова мова». Вважається, що джерелом розвитку
фахових мов передусім є науково-технічний прогрес, оскільки інтенсивний і
постійний рух суспільства вперед призводить до появи нових реалій, виникає
нагальна необхідність використання мовних засобів, які були б здатні з
найбільшою точністю виражати ці наукові поняття.
Фаховою мовою називають сферу мови, що спрямована на однозначну
комунікацію у певній фаховій галузі, сукупність усіх мовних засобів, які
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застосовуються

у

професійно-замкнутій

сфері

комунікації

з

метою

забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері [2, с. 28].
Фахова мова є досить неоднозначним терміном і різні вчені по різному його
трактують.
На думку Р. Байєра, фахова мова є комплексною сферою мовного
застосування, яка умовно через специфіку різноманітних фахових ситуацій
вказує на внутрішню диференціацію [4]. У своїй праці автор зауважив, що
така мова використовується людьми певного фаху для кращого порозуміння
з представниками інших сфер діяльності. Вона охоплює сукупність мовних
засобів та має власні характерні особливості на всіх внутрішньомовних
рівнях, серед яких лексичні, морфологічні та синтаксичні є найбільш
дослідженими [4].
Аналізуючи існуючі підходи, щодо визначення фахових мов, філолог і
теоретик Л. Гофман дає наступну дефініцію фахової мови: «Фахова мова –
сукупність усіх мовних засобів, що їх застосовують у професійно обмеженій
сфері комунікації, щоб гарантувати порозуміння між задіяними та
незадіяними в цій сфері людьми» [5, с. 53]. Але, слід відзначити коректне
зауваження, що зробив Т. Кияк про те, що до цієї дефініції варто додати ще й
той факт, що функціонування певної фахової мови забезпечується винятково
чітко встановленою термінологією [1; 2].
Усі мовні засоби, що включає в себе професійна мова були поділені
Л. Гофманом на три класи: 1) мовні засоби, наявні у всіх субмовах; 2) мовні
засоби, наявні у всіх фахових мовах; 3) мовні засоби, наявні тільки в одній
фаховій мові [6, с. 53].
Первинна лінгвістика професійних мов особливо зацікавила науковців з
50-х років ХХ століття. До цього дослідження фахових мов орієнтувались
лише на їх лексичний склад. Із середини ХХ століття стали зрозумілими
основні проблеми дослідження лінгвістики фахових мов: 1) проблема
визначення та поділу професійних мов, що передбачає розмежування між
фаховою та загальною мовами; 2) проблема дослідження професійної
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лексичної семантики, в основі якої лежать вчення про дефініцію, властивості
фахового слова та професійні (спеціальні) лексики; 3) проблема вивчення
граматики

фахових

мов:

особливостей

словотвору,

утворення

словосполучень, будови та довжини речень фахової мови; 4) проблема
аналізу лінгвістики фахового тексту, що передбачає змістовий поділ фахових
текстів на їх типи та характерні їм ознаки текстуальності; 5) проблема
дослідження прагматики фахових мов та теорії комунікації [7, c. 188].
Окреслення поняття «фахова мова» є вкрай важливим для тих лінгвістів,
що працюють у царині перекладознавства. Грунтовний аналіз надбань
сучасної транслятології переконує в тому, що переклад фахових текстів не
менш трудомісткий, ніж літературний переклад. Адже для повної передачі
поняття оригіналу слід не лише знаходити в мові перекладу адекватні
терміни та відповідні лексичні одиниці, але й відбирати необхідні граматичні
форми й стилістичні чинники. Специфіка перекладу фахової мови передбачає
особливий вид перекладацької діяльності, який насамперед маркований
функціональним спрямуванням, цільовою установкою та прагненням
якточніше відтворити фахову специфіку мови оригіналу. Такий підхід до
фахової мови та перекладу фахової літератури створює низку дискусійних та
проблемних

питань,

які

становлять

перспективу

наших

подальших

досліджень.
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Іваницька Н.Б., д.філол.н., професор
Ніколіна І.І., к.н.держ.упр.
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРАКТИКИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ
КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
У мовознавстві поширеною є думка про те, що фразеологізми мають
подвійну знакову природу: з одного боку, вони є явищем системи мови, з
іншого, своєрідною етнокультурною рефлексією мовця в комунікативній
ситуації, який свідомо або підсвідомо співвідносить власне емоційно-оцінне
ставлення й ціннісну орієнтацію зі змістом фразеологічного знака, а
«образний зміст звороту – з еталонами та стереотипами культурнонаціонального світобачення й розуміння світу» [5].
У системі фразеологічних одиниці фразеологізми із компаративним
компонентом, чи компаративні фразеологічні одиниці виокремлюють як
самостійний клас, передусім спираючись на зовнішні, структурні ознаки.
Загальновизнаною є думка про їхню бінарну семантико-синтаксичну
структуру

із

розмежуванням

«лівої»

і

«правої»

частин,

з‘єднаних

порівняльним сполучником (англ. as white as snow – укр. білий, як сніг) [3].
Нерідко

походження

фразеологізму

є

тісно

пов‘язаним

із

стереотипними уявленням носія мови, історичними подіями або ж
географічними назвами, походження яких «ховається у темряві народних
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висловів» [1]. Тому компаративні фразеологізми, як стверджує В.Н. Телія,
може «виконувати роль еталонів, стереотипів культурно-національного
світобачення, або вказувати на їх символічний характер і тому виступають в
ролі мовних носіїв культурних знаків» [5].
Оскільки англійська і українська мови пройшли подібні культурні,
релігійні етапи розвитку, то в них, відповідно, мають місце фразеологізми з
однаковим образним, предметним, національно-етнічним компонентом [4].
Кількість компаративних фразеологізмів, спільних для української й
англійської мов, незначна, через те, що: «а) мови належить до різних
лінгвальних груп, які далеко розійшлися у плані граматичної будови,
лексичного складу, характеру просодії; б) в історичному розвитку кожна із
них зазнала неоднакових позамовних впливів; в) мови-дистантні (Ю. О.
Жлуктенко), тобто мови, носіїв яких не об‘єднує ні білінгвізм, ні
безпосередні контакти: впродовж історії основні маси носіїв цих мов не
перебували між собою у територіальній близькості, а культурно-політичні й
економічні зв‘язки між ними не були безпосередніми, тому ці мови не могли
прямо впливати одна на одну» [1].
Можливості

досягнення

повноцінного

перекладу

компаративних

фразеологізмів [2; 3] залежать в основному від співвідношень між одиницями
мови оригіналу і мови перекладу:
1) фразеологізм має у мові перекладу точний, не залежний від контексту
повноцінний відповідник (відтворено смислове значення та конотації) –
еквівалент: as alike as peas in a pod – схожі, як дві краплі води; (as) black as a
thunder cloud (або as sin, as thunder, as a thunderstorm) – темний, як хмара; buzz
like a beehive гудіти, як вулик; (as) clear as crystal – чистий, як кришталь; (as)
close as an oyster – німий, як риба; 2) фразеологізм не має у мові перекладу ні
еквівалентів, ні аналогів, не перекладається у словниковому порядку, тобто
фразеологізм мови оригіналу не тотожний фразеологізму мови перекладу і
тому відтворюється іншими, нефразеологічними засобами.

56

В

арсеналі

перекладознавства

є

декілька

способів

перекладу

компаративних фразеологізмів. У випадках, коли певне поняття означене в
одній мові фразеологізмом, а в іншій – словом, використовують власне
лексичний переклад: (as) cool as a cucumber – спокійний, байдужий,
холоднокровний; (as) good as a play – дуже цікаво, забавно, кумедно; (as)
good as pie − дуже гарний, симпатичний; (as) hard as nails − твердий;
загартований; (as) mad as hell − дуже злий, розлючений.
Калькуванню віддають перевагу зазвичай у тих випадках, коли не можна
передати фразеологічну одиницю цілісно. Відповідно калькування можливе
лише тоді, коли дослівний переклад може донести до читача істинний зміст
всього фразеологізма (а не значення його складових компонентів): (as) old as
Methuselah – старий, як Мафусаїл; (as) poor as Job (Lazarus) – бідний, як Іов,
злиденний, нужденний [етим. бібл.], (as) rich as Croesus – багатий, як Крез
[4].
Фразеологічний переклад передбачає використання у тексті перекладу
сталих одиниць різного ступеню близькості між одиницею мови-оригіналу і
відповідною одиницею мови-перекладу – від повного і абсолютного
еквівалента до приблизного фразеологічного відповідника.
Вибір того чи іншого способу перекладу компаративної фразеологічної
одиниці

зумовлюють

низка

чинників,

основним

з

яких

видається

встановлення ізоморфності у сфері мотиваційної бази та вибір еквівалентних
мовних одиниць для оформлення фразеологічного значення.
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НАУКОВИЙ ДИСКУРС В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ
СТРАТЕГІЙ ПЕРЕКЛАДУ
Сучасне перекладознавство спирається на різновекторні теорії, що
акумулювали напрацювання трансформаційної (І.І. Ревзін, В.Ю. Розенцвейг),
комунікативної (О. Каде, В. Вілсс), прагматичної (Дж. Сірл, А. Куссмауль),
психолінгвістичної
(В.Д. Львовська),

(А.Ф. Ширяєв),
функційно-прагматичної

комунікативно-функційної
(А.Д. Швейцер)

та

інших

наукових сфер. У колі зазначених концепцій одним із основних понять
виступає «стратегія перекладу», під якою розуміють домінантний складник
перекладацької компетенції, своєрідну програму діяльності, спрямовану на
переконструювання комунікативного смислу повідомлення.
За слушним зауваженням Вілена Комісарова, «створення перекладацької
стратегії передбачає знання та застосування перекладачем загальних
принципів здійснення процесу перекладу, які охоплюють три основні групи:
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певні вихідні постулати, вибір загального напряму дії та вибір характеру і
послідовності дій у процесі перекладу» [1, с. 356-357].
Вибір стратегії перекладу наукового тексту має на меті відтворення
авторської моделі знань. Водночас реалізація обраної стратегії значною
мірою залежить як від об‘єктивних, так і суб‘єктивних факторів. До перших
слід віднести тип тексту, тип комунікації і тип пізнання [2]. Другий вид
чинників охоплює професійну компетенцію перекладача, під якою розуміють
не лише іншомовну компетенцію, але й вміння інтерпретувати і розуміти
вихідний науковий текст, а також оформляти спеціальні знання, отримані
перекладачем, відповідно до норм мови перекладу.
Переклад наукового тексту як тип наукової комунікації є поетапним і
містить інтраперсональну («Я» - «Я») та інтерперсональну («Я» - «ВІН»)
комунікації

(термін

Ю.М.

Лотмана).

Інтерперсональна

комунікація

передбачає розуміння перекладачем нових наукових знань у тексті оригіналу,
результатом чого є побудова перекладачем вихідної авторської моделі
знання. При цьому досягнення розуміння видається можливим через
інтерпретацію наукового тексту, тобто осмислення мовних і когнітивних
одиниць з метою відтворення цілісної моделі авторського знання на основі
логічних відношень у тексті оригіналу. На етапі інтерперсональної
комунікації перекладач транслює осмислені ним спеціальні знання засобами
іншої мови в тексті перекладу. Ідея двоступеневої моделі наукового
перекладу спирається на два різні за природою розумові процеси: сприйняття
тексту, в основі якого лежить згортання тексту оригіналу, і створенням
тексту перекладу, побудоване на розгортанні смислу виявлених і осмислених
наукових понять. Безсумнівно, що перший етап є основним, оскільки глибина
розуміння вихідного спеціального смислу є основою об'єктивації наукового
знання в іншій мовній культурі.
Отже, метою перекладу наукового тексту в аспекті комунікації можна
вважати поступове переміщення перекладача з позиції опосередкованого
комуніканта в позицію прямого комуніканта. Для досягнення вказаної мети
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перекладач поступово засвоює спеціальні знання і транслює їх в мові
перекладу.
У процесі здійснення такої когнітивної діяльності перекладач стикається
з необхідністю адаптації та соціалізації. Адаптація передбачає виявлення
логіки вихідного наукового тексту, що дає змогу відтворити цілісну модель
авторських знань. У науковому перекладі виявлення логіки побудови
авторського концепту має вияв у концептуальному підпорядкуванні
перекладача автору, тобто в проходженні резистивної стратегії перекладу [2;
3]. Соціалізація ж спрямована на створення перекладачем успішного тексту
перекладу, тобто такого виду іншомовного дискурсу, який здатний
об'єктивувати нові наукові знання, створені в іншому мовному середовищі.
Успішно

відтворена

концептуалізація

сприяє

тому,

що

реципієнти

перекладеного тексту можуть зрозуміти вихідну авторську концепцію.
Реалізації стратегії перекладу наукового тексту, в основі якої лежить
концептуалізація, сприяє методика «опори» на базові слова, експлікативи та
асоціативи. Згадані одиниці відтворюють основні слоти авторської моделі
знань. Адекватний пошук описаних мовних одиниць у тексті оригіналу, а
також встановлення правильних логічних відношень між ними формують
умови розуміння авторської моделі знань, що, у свою чергу, уможливлює
забезпечення максимально точної трансляції в тексті перекладу.
На противагу зазначеному, когнітивний складник інтерпретації і
розуміння наукового тексту є віддзеркаленням результату когнітивної
діяльності перекладача, що сприяє створенню цілісної моделі спеціальних
знань, системи концептів.
Отже, особливість стратегії перекладу наукового тексту полягає у
відбудові перекладачем вихідної моделі знань, закладеній у тексті оригіналу,
що є можливим за умови інтерпретації та розуміння особливостей
концептуалізації наукових

знань у вихідному тексті.

У сучасному

перекладознавстві переклад наукових текстів з позицій лінгвокогнітології
може поєднувати прототипну та адаптивну локальні стратегії
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КРИТИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА «НЕПОЗБУВНА
БЕНТЕГА»
Про незадовільну якість перекладів українською говорять давно,
багато і не надто конструктивно. Однак за останній рік деякі переклади
засудили, висміяли, і що головне, розповсюдили на національному рівні. У
чому причини та наслідки такого явища?
По-перше, слід відмітити, що наукова спільнота постійно порушує
проблеми вдосконалення художнього перекладу, чому присвячено чимало
досліджень, зокрема, В.О. Вуколової, Р.П. Зорівчак, Н.Б. Іваницької,
А.А. Ілюшина, Л.В. Клименко тощо [1; 2; 3]. Однак подібні дослідження не
набувають такого широкого розголосу, як насмішкуватий коментар у
соціальних мережах. Сучасна аудиторія радше сприйме неаргументоване
звинувачення, що глузливо переінакшує зміст висловлення поза його
природнім контекстом, аніж вивчатиме докладні інтерпретації конкретного
уривку,

прослідкує

важливі

нюанси

лексичної

валентності

слів

і

поцікавиться, зрештою, взірцями професійного перекладу.
Якби Oxford Dictionary обирав переможця у номінації «Слово року
2017» не в англійській, а в українській мові, ним, безперечно, виявилося б
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словосполучення «непозбувна бентега», позаяк youthquake (переможець у
британській версії [7]) не має в українській лексичних відповідників. Хоча
автокорекція

правопису

в

редакторі

Word

все

ще

підкреслює

словосполучення як некоректне, мало хто з українців не чув про «непозбувна
бентегу» за останній рік.
Вислів вперше з‘явився в українському перекладі роману Дж. Фаулза
«Маг» (видавництво «Клуб сімейного дозвілля», 2017р.). Так перекладач
Олег

Король

розтлумачив

описане

автором

відчуття

особливої

схвильованості: It was not in the least a literary feeling, but an intensely
mysterious present and concrete feeling of excitement, of being in a situation
where anything still might happen.
Блискавично незвичний вислів заполонив соціальні мережі, а потім
медіапростір і зрештою увійшов в художню літературу та навіть поезію.
Наведемо декілька різножанрових прикладів:
1) «Непозбувна бентега» змусила туриста повернути вкрадені цеглини
до тайського храму [4];
2) Вряди-годи шукав бентегу,
як непозбувну виглядав,
неначе альфу і омегу,
яких раніше і не знав.
(О. Олехо) [6].
Однак, якщо розглянути питання по суті, то перекладач скоріше
порушив очікування читача, аніж припустився грубої лексичної або ж
стилістичної помилки. Чому «непозбувна бентега» має бентежити (вдамося
до тавтології) деяких читачів більше, ані ж скажімо ось такий опис, досить
схожого почуття: «А ще вона нагадала, боляче нагадала, що його ждання
минулося, що нічого гарного, незвіданого попереду немає і немає довкруж
ніяких таємниць. А тільки ж ними живе людина. Вони — у серці, в ньому
бентега любові і радість батьківства — дитини на руках. Його вже справді
не жде ніяка бентега, хіба що — бентега смерті в бою» (Юрій Мушкетик,
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Яса, 2006) [5]? Все та ж містична сила і невідворотність почуття, що
водночас викликає і неспокій, і піднесення. Цей та подібні йому приклади,
наведені у Новітньому онлайновому словнику української мови [5], свідчать
про те, що деякі лексеми десятиліттями чи століттями тихо й мирно існують
у мові, аж поки хтось не поставить під сумнів їх доречність і не почне
шукати з цього зиск.
На жаль, співвідношення якісної літературної продукції та трешлітератури на книжковому ринку України все ще не на користь першої
категорії. Спотворені перекладом тексти – лише частина цієї проблеми.
Часто-густо

перекладачами

працюють

випускники

факультетів

іноземних мов, котрі самі знають українську на побутовому рівні, а коли й
орієнтуються на класичні зразки, то скоріше у варіанті «на панщині пшеницю
жала …». Таких знань недостатньо, щоб впоратись з описом аіфонів,
електрокарів, клонування та мультикультурності – усіх тих чудасій, без яких
важко уявити сучасний світ і сучасний текст. Порятунком для перекладача
може бути активне читання, адже найпродуктивнішими творцями нового
слова є письменники.
Коли перекладач насмілюється вдатись до неочікуваного перекладу
авторського «смаколику», він завжди ризикує. Він порушує межу між тими,
кому можна вигадувати все, що завгодно (письменниками), і тими, хто має
бути

розумнішим за

Google,

але тримати

свою

думку при

собі

(перекладачами). Можна бути певним, що невдала спроба буде радо
підхоплена користувачами соціальних мереж під гаслом «Ми за красу
мови!», але чомусь імпліцитно додається «О-го-го, браття, живемо! І цей
осоромився!». А що далі?
Далі така мовна новинка популяризується, як то кажуть «стає мемом».
Вислів спочатку висміюють, потім смакують, цитують та ілюструють,
починають вживати у повсякденному житті та літературі. Глузливо-іронічне
ставлення не заважає, навпаки, допомагає створювати тематичні сайти,
друкувати футболки з надписом, скликати круглі столи, писати гучні
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заголовки в газетах і робити багато інших комерційних речей на основі не
значимого за своїм змістом словосполучення. Хто гарантує, що через років
десять такий вираз не еволюціонує по шляху: «неприйнятно – незвично –
смішно – круто – правильно»?
Зрештою, який переклад є «прийнятний», залежить від самої читацької
аудиторії. Цікаво, чи схвилював би вираз «непозбувна бентега», читача, що
звернувся до видавництва «Абабагаламага» у такому листі (збережено
лексику автора листа):
«Шановне Видавництво

Івана

Малковича

"Абабагаламага"

/

Ababahalamaha Publishers, щойно дочитав "Я обслуговував англійського
короля" Богуміла Грабала. Просто неймовірна, магічна книжка. Вона
особливо сподобається шанувальникам фільму "Готель "Ґран Будапешт".
Вес Андерсон явно надихався Грабалом, коли придумував "Готель". Якби,
проте, не рекомендація моєї дружини, я б ні за що в світі не купив книжку з
такою уйобіщною обкладинкою. Це дизайнерське фіаско на обкладинці —
просто неповага до такого прекрасного твору, як "Я обслуговував...". Будь
ласка, перевидайте цю книжку з нормальною обкладинкою, а не цим
плакатом з кабіни далекобійника. Знайшов старий варіант обкладинки. Він
же значно кращий, ніж ця баба з фруктами. Нащо поміняли?».
У підсумку, пропоную щоразу, коли критик (професіонал чи аматор)
натрапляє на недолугий переклад, йому слід навести повний уривок тексту
українською та іноземною мовою, обґрунтувати, у чому саме його хибність, а
також як, на думку критика, слід було б перекласти цей текст. Якщо критики
борються за якість літератури та красу мови, вони повинні створювати
власний якісний продукт, а не поширювати хиби й обмовки.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

УДК 378.147:81'25(043.2)
Калініченко А.І. к.п.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ
СТУДЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Сучасне суспільство змінює роль освіти у формуванні соціального
середовища, актуалізується освітній потенціал, як соціальних інститутів, так і
особистісний.

Нещодавні

вимоги

до

освіти

висували

безумовними

орієнтирами формування знань, навичок, інформаційних і соціальних умінь
(якостей), що забезпечують «готовність до життя», в свою чергу, розуміється
як здатність пристосування особистості до суспільних обставин. Нині освіта
переважно орієнтується на створення таких технологій і способів впливу на
особистість, котрі забезпечують баланс між соціальними та індивідуальними
потребами, і, які, запускаючи механізм саморозвитку (самовдосконалення,
самоосвіти), забезпечують готовність особистості до реалізації власної
індивідуальності і змін суспільства. Особлива роль в цьому процесі
відводиться системі виховання, що володіє специфічними особливостями
здійснення інновацій [3].
Динаміка соціально-економічних процесів у постіндустріальному
(електронному, інформаційному) світі радикально актуалізувала проблему
інноваційного потенціалу нації як однієї з гарантій стабільних її позицій у
світовому співтоваристві, успішного реагування на різноманітні цивілізаційні
виклики. Інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства.
З урахуванням цього нова освітня парадигма вибудовується на засадах
збереження і розвитку творчої потенції людини, її спрямованості на
самовизначення, стабільно активної життєдіяльності у змінних соціальних
умовах, готовності до сприймання і розв‘язання нових завдань.
66

Внаслідок продукування нових знань, створення нових технологій,
систем комунікацій, ускладнення соціальних зв‘язків постійно оновлюються
вимоги до якості освіти, одним із найважливіших засобів забезпечення якої є
інноваційність освітнього пошуку. Інноваційність розглядають не тільки як
налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а
насамперед як відкритість. Стосовно особистісного чинника педагогічної
діяльності це означає: 1) відкритість вихователя до діалогічної взаємодії з
вихованцями, котра передбачає рівність психологічних позицій обох сторін;
2) відкритість культурі й суспільству, що виявляється у прагненні педагога
змінити дійсність, дослідити проблеми та обрати оптимальні способи їх
розв‘язання; 3) відкритість свого «Я», власного внутрішнього світу, тобто
організація такого педагогічного середовища, котре сприяло би формуванню
і розвитку образу «Я». Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує
умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий
внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку [1].
Термін

«педагогічна

технологія»

(грец.

techne

–

мистецтво,

майстерність і logos – слово, вчення) з‘явився в нуці порівняно недавно.
Щодо навчального процесу його було вжито у 1886 р. англійцем Джеймсом
Саллі (1842 – 1923). Важливою умовою навчання у вищому навчальному
закладі є його особистісна зорієнтованість, спрямована на те, щоб кожний
студент став самодостатнім, творчим суб‘єктом діяльності, пізнання,
спілкування, вільною і самодіяльною особистістю. Саме в цьому і полягає
гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу центром і метою
якого є особистість вихованця. Ступінь гуманізації цього процесу залежить
від того, наскільки він створює передумови для самореалізації особистості,
розкриття її природних задатків, прагнення до свободи, відповідальності,
творчості. Необхідність гуманістичної спрямованості освіти, суттю якої є
дбайливе ставлення, повага до особистісного «Я» кожного вихованця,
обґрунтував американський психолог Карл Роджерс (1902–1987). У книзі
«Свобода навчатися» він стверджував, що тільки розуміння і прийняття
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педагогом студента таким, яким він є, без авторитарного тиску з метою
кардинально

його

змінити,

робить

процес

формування

особистості

результативним. Орієнтація на особистісну сутність людини, прагнення
звільнити її від одноманітності в суспільному бутті й особистісному розвитку
домінують у сучасній теорії і практиці виховання та навчання.
Серед

різноманітних

напрямків

нових

педагогічних

технологій

найбільш адекватною меті є технологія кооперативного навчання у
співробітництві

(cooperative

learning).

Серед

розмаїття

інноваційних

напрямків слід віддати перевагу технологіям типу технології кооперативного
навчання, бо, по-перше, вони легко вписуються в навчальний процес,
докорінно не змінюють зміст навчання, який визначений освітнім
стандартом, дають змогу досягати поставленої будь-якою програмою чи
стандартом освіти мети з будь-якого навчального предмету; по-друге, вони є
істинно педагогічними технологіями, гуманістичними не тільки у своїй
філософській і психологічній суті, але й у суто моральному аспекті,
забезпечують не тільки успішне засвоєння навчального матеріалу всіма
студентами, але й їх інтелектуальний, моральний, духовий розвиток,
самостійність,

доброзичливість

до

викладача

й

один

до

одного,

комунікабельність, бажання допомогти іншим [2].
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УДК 81’33(477)
Леміш Н.Є., д. філол.н., доцент
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОРПУСУ
ТЕКСТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕРЕКЛАД»
Антропокосмічний вектор сучасного розвитку лінгвістики [6, c. 139,
143] спрямовує наукові розвідки в перспективну площину корпусних
досліджень, зокрема розробку різного типу корпусів текстів (А. Баранов,
Н. Дарчук, А. Корольова, Н. Леміш, Д. Січінава та ін.). На користь такого
підходу свідчить той факт, що вивчення і зіставлення мовних одиниць в
межах таких корпусів є максимально об‘єктивним через абстрагування від
суб‘єктивності дослідника.
У цьому зв‘язку вищі навчальні заклади України, серед яких Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський національний
лінгвістичний університет, Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова та ін., почали працювати над створенням корпусів текстів
різного призначення. Наявність діючих корпусів свідчить про необхідність
розробки паралельних корпусів як для науковців, так і пересічних
користувачів [3, с. 29], у тому числі для студентів спеціальності «Переклад»,
на

базі

якого

можна

було

б

здійснювати

аналіз

перекладацьких

трансформацій і виховувати професійних перекладачів.
З огляду на зазначене вище, мета пропонованої розвідки полягає в
обґрунтуванні

нагальної

потреби

у

створенні

англо-українського

паралельного корпусу для спеціальності «Переклад».
Під «паралельним корпусом» розуміємо сукупність двох (і більше,
залежно від кількості мов, на які було здійснено професійний переклад
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оригінального тексту) підкорпусів, перший з яких включає тексти в
електронному вигляді мовою оригіналу, а другий (і більше) – переклад
оригінальних текстів іншою мовою / мовами. Паралельний корпус, як і будьякий інший, обов‘язково починається з розробки структури і змісту Бази
даних, що міститиме вже розмічені за певними критеріями матеріали [5, c.
121–122]. Проте База даних для паралельного корпусу має бути організована
таким чином, щоб надавати безпосередній доступ до двох (кількох)
підкорпусів одночасно, оскільки система повинна виводити на екран
вирівняні абзаци з одиницями оригінального тексту і перекладними
еквівалентами окремих слів, словосполучень, цілих конструкцій.
Загальновідомим є той факт, що корпуси паралельних текстів
потребують спеціального програмно-технічного забезпечення, зокрема для
того, щоб встановити відповідність фрагментів оригінальних текстів їх
перекладним варіантам. Теоретично обґрунтованим може бути використання
технологій систем машинного перекладу із універсальною мовою, яка
виступала б мовою-посередником [1]. Проте такої універсальної мови ще не
створено.
Одним з найзручніших і найбільш надійним у сучасній науці
інструментом визнано конкорданси, оскільки вони дозволяють виявляти
лексичну і граматичну сполучуваність лексем, їхню повну синтагматичну
характеристику, максимально спрощують процес пошуку контекстуально
залежного відповідника при перекладі [2, с. 20]. Наприклад, програма
Multiconcord [8] будує конкорданси, працюючи із шістьма мовами:
англійською, німецькою, французькою, грецькою, італійською та датською.
Ю.І.

Дем‘янчук

зазначає,

що

паралельні

корпуси

разом

з

багатомовними суміжними і порівняльними є «найбільш важливими типами
корпусів для перекладу» [4, с. 104]. Це пояснюється їх практичним
призначенням: можливістю дослідити підбір еквівалентів на конкретному
матеріалі, виявити та проаналізувати перекладацькі трансформації і прийоми,
удосконалити

одномовні

/

багатомовні

словники,

навчати

системи
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машинного перекладу [2, с. 19–20; 4, с. 106; 7, с. 35].
Зважаючи на широкий потенціал корпусної лінгвістики, на спеціальності
«Переклад» факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова у
2017 р. було відкрито спеціалізацію «Прикладна лінгвістика». Викладачі та
студенти цієї спеціальності наразі почали роботу над розробкою Бази даних
для створення в перспективі англо-українського паралельного корпусу, що
буде лише одним кроком у напрямку побудови великих загальнодоступних
паралельних корпусів в Україні.
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ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ
ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Інформатизація суспільства є сьогодні однією з основних умов, яка
визначає подальший розвиток нових технологій навчання. Попит на
висококваліфікованих фахівців, здатних у своїй професійній діяльності
самостійно приймати рішення, швидко та гнучко адаптуватися до
різноманітних виробничих ситуацій вимагає від системи вищої освіти нових
педагогічних технологій навчання, які б задовольнили потребу в неперервній
освіті. Традиційні підходи до організації навчального процесу, традиційні
засоби навчання, які в своїй переважній більшості орієнтовані на аудиторну
форму організації навчального процесу виявилися неспроможними при
вирішенні проблеми професійно спрямованої підготовки сучасних фахівців.
Завдання сучасної системи вищої освіти полягає, перш за все, у створенні
специфічних умов, які б забезпечили можливості для формування знань і
навичок, котрі «з одного боку, можна енергійно і ефективно використовувати
для подальшого розвитку науки, техніки, культури, та для виявлення
величезного потенціалу комп‘ютерних технологій, а з іншого боку, ці знання
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і навички повинні стати гарантом суверенізації особистості заради як
найповнішої реалізації творчих ресурсів людини» [2, с. 110].
Досліджуючи питання підготовки висококваліфікованих фахівців,
Є.С. Полат наголошує на створенні умов, виконання яких забезпечить
можливості залучення кожного студента до активного пізнавального
процесу, свідомого застосування отриманих знань на практиці, організації
співпраці для вирішення різноманітних проблемних ситуацій, а також
надасть вільного доступу до необхідної інформації в інформаційних центрах.
Фахівець стверджує, що створення таких умов є завданням не стільки змісту
освіти, скільки технологій навчання [6, с. 14].
Пріоритетним

напрямом

іншомовної

професійно

спрямованої

підготовки перекладачів є використання інтерактивних, комунікативних та
інформаційних технологій, які забезпечують доступ до іншомовної фахової
інформації в світових наукових центрах, бібліотеках, що, в свою чергу,
створює умови як для самоосвіти так і підвищення кваліфікації майбутніх
фахівців.
Використання дистанційних навчальних технологій з метою організації
поглибленого

професійно

спрямованого

викладання

іноземної

мови

забезпечує індивідуалізацію процесу становлення фахівця-перекладача,
спонукає до самостійної роботи, формує інформаційну культуру, сприяє
оволодінню

засобами

інформаційних

технологій

з

метою

їхнього

використання для отримання та опрацювання професійно спрямованої
інформації.
Досвід поглибленого викладання професійно спрямованої іноземної
мови дозволив нам створити власну навально-методичну концепцію.
Технологія

навчання

цієї

дисципліни

ґрунтується

на

іншомовному

спілкуванні, використанні сучасних технічних засобів навчання, застосуванні
дистанційних та інтерактивних технологій.
Специфіка
базується

на

викладання
принципі

професійно

мовленнєвої

спрямованої

активності

іноземної

студентів,

мови

принципі
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функціональності, принципі мовної комунікативної діяльності, науковості,
свідомості, систематичності та наочності. На особливу увагу заслуговують
принципи індивідуальної освітньої траєкторії [7, с. 145], принципи
організації самостійної роботи та індивідуалізації і диференціації навчання
[5, с. 129].
При вивченні дисципліни «English for specific purposes» актуальним є
принцип поетапно-концентричної організації навчального процесу навчання,
який є основним принципом при навчанні професійно спрямованої іноземної
мови майбутніх перекладачів. Дидактика розглядає проблему ефективності
навчання як ступінь наближення до дійсності чи до необхідного результату.
Можна стверджувати, що це є відношенням рівня діяльності до ступеня
наближення до кінцевої мети. За таких умов доцільно розглянути модель
оволодіння іншомовним спілкуванням в іншомовному середовищі, коли
процес навчання йде від рівня діяльності через рівень мовленнєвих дій до
рівня мовленнєвих операцій. В наших умовах природне іншомовне
професійно спрямоване середовище адекватно замінюється іншомовним
професійно спрямованим навчальним середовищем, яке забезпечується
засобами

інформаційно-комунікаційних

технологій

і

визначається

як

комплекс програмних засобів та представлення знань, які забезпечують
самостійну навчальну діяльність. Це дозволяє частково зняти проблему
нестачі навчального часу. Отже, вищенаведене дозволяє стверджувати, що
застосування технологій дистанційного навчання дозволяє створити умови
не лише для вивчення основного матеріалу курсу, але й отримати додаткову
професійно спрямовану іншомовну інформацію. Основним завданням
викладача

за

таких

умов

є

забезпечення

концептуального

зв‘язку

аудиторного та віртуального навчального простору. А це, в свою чергу,
відповідає принципу створення неперервної освіти, тобто поєднання очного
та дистанційного навчання.
Одним із важливих етапів застосування дистанційних технологій
навчання при вивченні професійно спрямованої іноземної мови є тестування,
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яке доцільно проводити в процесі вивчення основного матеріалу. За О.
Крюковою, у відповідності до поетапної структурної навчальної діяльності
тестування має три етапи: відтворення, трансформування та перекодування
іншомовної інформації. В процесі навчання є можливість перескакувати
через етапи. Таке тестування може бути використано як підсумкові тести при
підсумковому вивченні матеріалу, а також як вхідні з метою самооцінювання
[4, с. 64].
Використовуючи мережу Інтернет, студенту доводиться обирати власну
траєкторію навчання. Студент, виходячи з власних можливостей, обирає
швидкість роботи, має достатньо часу для адаптації до інформаційного
середовища та ознайомлення з додатковою фаховою інформацією.
Отже, застосування традиційних та дистанційної технології організації
навчального процесу з поглибленого вивчення професійно спрямованої
іноземної мови, зокрема на заняттях з ділової іноземної мови та
термінознавства

демонструє,

що

ефективність

проведення

занять

безпосередньо залежить від ступеня інтеграції аудиторного та віртуального
способу

організації

навчального

процесу,

а

вплив

неадаптованого

іншомовного професійно спрямованого середовища сприяє засвоєнню
основного лексичного матеріалу.
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TRAINING INTERPRETERS: VIDEO-BASED LEARNING
Nowadays training of interpreters faces new challenges owing to the
integration of Ukraine into the European space as Ukrainian society desperately
needs highly qualified specialists who are able not only to render information from
one language into another, but to conduct professionally cross-cultural
communication. Requirements to the quality of translation has significantly
increased. Interpreter's activity requires constant participation in intercultural
interaction, which requires possession of techniques of verbal and nonverbal
communication, communication strategies and communicative competence.
Therefore it is necessary to seek and find the technology and training methods and
multicultural basis that facilitate the rapid and qualitative training of highly
competitive translators and interpreters.
To perform their functions properly interpreters have to master various
language skills and gain professional competences. A well-known way to create
meaningful context for teaching English is through using media, which can be
delivered through a wide variety of print, audio, and visual formats. The current
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information age requires teachers to be familiar with media and media literacy.
Media literacy has an influential role in educational programs, including second
language learning. Media can be integrated into language lessons in a variety of
ways by developing activities based on radio programs, television shows,
newspapers, and videos [2, c. 12].
The video is one of the audiovisual materials which allow learners to
acquire the language, interpret it and decode it. By means of the combination of
visual images, the audio oral expressions and characters‘ body language, students
can learn new lexical items, grammatical structures, improve pronunciation among
other issues.
In recent years the use of video in English classes has grown rapidly as a
result of the increasing emphasis on communicative teaching techniques and the
introduction into the market of various devices and gadgets that provide quick and
easy access to the video and the Internet wherever a teacher or students happen to
be.
Usually teachers get quality video content from the ready-made courses. But
unfortunately, there aren't any video courses worked out for future interpreters.
That's why feature films are the best possibility for students to find the crosscultural environment and practise different ways of interpreting.
What is more, thanks to the development of media-technologies showing
video in the classroom is not a problem. It is widely used by teachers all over the
world as it helps:
 to promote comprehension (video makes meaning clear by illustrating);
 to show language structures and lexical items used in communicative
situations;
 to help students easy (due to the context) grasp and internalize idioms and
idiomatic expressions;
 to plunge students into the social-cultural environment in which the film is
set;
 to improve pronunciation and intonation;
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 to teach syntactic, morphological, semantic, and pragmatic aspects of the
target language;
 to exploit a wealth of non-linguistic and cultural information;
 to promote new ideas and expand the learner‘s horizon;
 vividly to illustrate situations which are unfamiliar or inaccessible;
 to offer the learners the possibility of thinking critically;
 to provide a good medium for self-study;
 to refresh change of routine in the classroom.
Nowadays teachers have a

wide range of possible activities to use: to

dramatize a scene from a film; to write a summary; to reconstruct the macro
structure of the story; to write a movie review giving opinions about the film; to
analyze two or three crucial lines from the script in the light of the whole plot; to
find out about the director or leading characters of the film; round table discussion
and debates on controversial issues; to appraise the aesthetics value of
masterpieces and analyze film‘s technical aspects, etc. These activities help
students improve their language skills. To work out their interpreting skills they
also have several activities at their disposal.
First of all, it's a great possibility to train simultaneous translation. If students
find it challenging at first, teacher may simplify the task by making more pauses.
But gradually the number of pauses should be reduced.
Dubbing activity [1, c. 45] may be conducted several ways. One of them is
with the sound off filling in the script in response to the visual cues. The other is
the activity that demands watching video with the sound off and translating the
subtitle. Or otherwise. Listening to the video without subtitles and translating into
the target language.
Freeze framing and prediction [1, c. 47] involves stopping the picture on the
screen by pressing the still or pause button and giving students the possibility by
analyzing the characters‘ body language, facial expressions, emotions and
reactions find out additional information. This method will be of special use while
learning cross-cultural peculiarities.
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Modern requirements for professional training of interpreters require new
training methods and technologies. Video in the classroom is an effective teaching
aid, especially it can be useful in training interpreters as it helps develop not only
listening and speaking skills (as feature films do), but also make invaluable
contribution to student‘s knowledge of different professional aspects and crosscultural peculiarities. Using video breaks the routines, still (despite watching
activity is not a new or extraordinary one) excites students, engages them in the
lesson, teaches them the real use of language in context and gives perfect
possibility to work at their interpreting skills. Moreover, video-based classes
provide real situations, that increase students‘ motivation to mastering the language
and provide the possibility to acquire important for the 21st century
communicative and technical skills.
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THEORETICAL BACKGROUND OF SYNCHRONIZED FOREIGN
BILINGUAL TRAINING OF THE INTERPRETERS
Over the latest decades a number of different approaches to teaching
second foreign language have been developed in an effort to provide
explanations as to how two languages learning takes place, to identify the
factors responsible for second language preferences and to offer guidance to
second language educators. Each approach accounts for language cognition from
a different points of view and criteria.
Techniques of mastering second foreign language were created along the
lines of first foreign language acquisition approaches. Recently, studies in
linguistics, pedagogics and methodic have focused on second language
comprehension researching how a second language is acquired, describing
different stages of development and assessing whether second language
acquisition follows a similar route to that of first language acquisition. Some of
concepts of the second language mastering were qualified, either deductively or
inductively, that resulted in numerous researches about the second language
classroom activities.
Consequently, the term ―interlanguage‖ was introduced and firstly used by
L.Selinker in 1972 to describe the linguistic stage second language learners go
through during the process of mastering the target language. Since that time,
―interlanguage‖ has transformed into a principle strand of second language
mastering approaches. Besides, issues of multilingualism in Ukraine remain
highly authentic and contradictional at the same time, due to numerous historical
and political transformations within the country, as it has been analyzed by
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N.L.Zamkova in the thesis ―Multilingualism in Ukraine in the Context of
European Globalization‖ [8, p. 3-4]. Therefore, we shall underline exclusively
the most urgent.
Referring to L.Selinker, interlanguage is a temporary grammar which is
systematic and composed of rules [6]. These regulations are driven from five
main cognitive processes:
1)

Overgeneralization. Some of the rules of the interlanguage system

may be the result of the overgeneralization of specific rules and features of the
target language.
2)

Transfer of Training. Some of the components of the interlanguage

system may result from transfer of specific elements through which students are
taught the second language.
3)

Strategies of Second Language Learning. Some of the rules in the

learner's interlanguage may result from the application of language learning
strategies ―as a tendency on the part of the learners to reduce the TL (target
language) to a simpler system‖.
4)

Strategies of Second Language Communication. Interlanguage

system rules may also be the result of strategies employed by the learners in
their attempt to communicate with native speakers of the target language.
5)

Language Transfer. Some of the rules in the interlanguage system

may be the result of transfer from the learner‘s first language [3].
According L.Selinker's characteristic of the interlanguage system has a
cognitive emphasis and a focus on the strategies that learners employ when
learning the second language. A different approach to the theory of
interlanguage was described by C.Adjemian in his attempt to analyze the nature
of the interlanguage systems. This scientist proves that interlanguages are
natural languages but they are unique in that their grammar is permeable. He
also identifies learning techniques, by which learners use and the linguistic rules
that are ―crucially concerned in the actual form of the language system‖ [1].
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C.Adjemian determines the necessity to investigate these linguistic rules
(including grammar) from linguistic perspective.
The next theory of interlanguage phenomenon was initiated by E.Tarone,
who characterized interlanguage as a complex of speech styles. Students transit
from one style to another according to the amount of attention they pay to
language form, corresponding to the superordinate style, in which attention is
mainly focused on language form, and dominant style, in which the least
attention is paid to language form. The systematic variability of interlanguage
systems is reflected to the variable effect, which the different tasks and different
linguistic contexts have on the learners‘ use of syntactic, phonological and
morphological structures. Even though this researcher does not exclude that
other approaches are able to contribute additional analysis of second language
acquisition, she proves that ―any adequate model of SLA (second language
acquisition) must take IL (interlanguage) variation into account‖ [7].
Significant contribution into explaining the acquisition of interlanguage
and how learners discover and organize form-function relationships in a second
language has been made by R.Ellis. This author maintains the idea that students
start second language acquisition (non-systematic variability), which means
simple possible variations at the beginning and continuation with more complex
structures [2]. Opposite to R.Ellis‘s prerogatives, the functional approach to the
analysis of interlanguage argues that discourse functions develop before
grammatical functions and evidence is provided of the acquisition of function
occurring without the acquisition of form [5].
There are two common characteristic features in the above mentioned
theories of interlanguage: interlanguages are systematic (systematicity either in
the form of learning strategies the learners employ or linguistic rules that govern
the learners' grammars), and dynamic (interlanguages go on transforming until
the target language system is fully acquired). Practical application of these
consumptions is also common: interlanguage is seen as a kind of interim
grammar gradually progressing towards the target language grammar. In order
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to underline the systematicity of interlanguage systems and also the various
stages of interlanguage development until the target form, morphemes have been
introduced to the process. It is also worth mentioning, that the interlanguage
theories were inductively derived from studies following Error Analysis, the
view that by analyzing learners‘ errors we can predict the linguistic stage that a
learner is at. However, Error Analysis as a mode of inquiry was limited in its
scope and concentrated on what learners did wrong rather than on what made
them successful [4]. As a result, it has become obvious that interlanguage
theories are limited in their explanatory power.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗАБОРОНА»
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Для

сьогоденої

лінгвістики

характерним

є

залучення

антропоцентричного чинника до з‘ясування лінгвістичної природи одиниць.
Людина, що генерує висловлення, певним способом здатна виразити свої
інтенційні потреби, у тому числі інтелектуальні судження та заперечення.
Такий функційно-змістовий діапазон (розповісти, переповісти, запитати,
попросити, заборонити, побажати, зорієнтувати, подякувати та ін.) формує
інтенційну програму мовця. Комунікативна інтенція спонукання відбиває
різне за інтенсивністю та синтаксичною організацією волевиявлення мовця: з
одного боку, наказ як одна з категоричних форм спонукання, що спрямована
на негайне виконання якоїсь дії співрозмовником, а з іншого – ввічливе
прохання, пропозиція, порада – комунікативні акти, які певною мірою є
бажаними для суб‘єкта мовлення, проте їхня реалізація залежить від волі
адресата.
Спонукальні висловлення виражають такі стосунки, якими мовці
передають наказ, заборону, заклик, застереження, пораду, прохання,
побажання, запрошення, умовляння та інше, що зумовило і функціональний
поділ їх на наказові (імперативні) і ті, що експлікують прохання, заклик,
побажання і т. ін. [1-2].
Висловлення, що містять заборону, традиційно розглядають як
спонукальні мовленнєві акти,

оскільки вважається, що вони виражають

спонукання не робити певну дію. На відміну від інших спонукальних актів,
наприклад, наказів, заборона припускає прагнення адресата зробити дію, яка
забороняється.
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В основі акту заборони, на думку В. С. Храковського та А. П.
Володіна, лежить спонукання до нездійснення певної дії, заклик утриматися
від здійснення прогнозованої адресантом, але реально неіснуючої дії або ж
спонукання до припинення дії, що вже здійснилася [3].
Заборона, як і будь-яка інша мовленнєва дія, має певне мовне
втілення, свій спектр лексичних та граматичних можливостей. Мовні засоби
реалізації

заборони

містять

інформацію

про

характер

мовця,

про

комунікативний портрет слухача, про умови перебігу мовної взаємодії.
На основі трьох мовленнєвих актів, заборони можна поділити на три
групи: пряма заборона, непряма заборона та заборона-прохання.
Прямі заборони на відміну від непрямих містять лексичні і граматичні
покажчики директивної модальності і виражають заборону в більшості
можливих мовних контекстів. У той час як висловлення, що відносяться до
непрямих заборон, власне кажучи не є заборонами і здобувають значення
заборони тільки у певному контексті [2].
Прямі заборони формуються за допомогою лексичних, граматичних і
синтаксичних засобів, що відносяться до функціонально-семантичного поля
директивної модальності.
Серед граматичних засобів вираження спонукання (у тому числі
заборони) домінантою функціонально-семантичного поля спонукальності в
англійській мові є імператив.
Мовознавець Л. Бережан, виходячи за рамки суто морфологічного
поняття імператива, у своїх дослідженнях акцентує увагу на способах і
засобах реалізації імперативності, зокрема на

імперативних реченнях,

трактуючи їх так: ―Імперативними називаємо такі прямоспонукальні речення,
які виражають категоричний наказ, категоричну вимогу або категоричну
заборону виконати чи виконувати певну дію‖ [1].
Хоч імператив і є дієслівною формою, все ж функціонально та
семантично він виражає не процес, не дію як таку, а волевиявлення мовця –
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його наказ чи побажання того, щоб хтось здійснив дію. Але думка про
бажане далеко не те ж, що сама дія.
Вираження

імперативних

форм

дієслова

супроводжується

спонукальною інтонацією й реалізується у директивному типі речення. За
спостереженнями В. Д. Шинкарука, директиви зі значенням заборони
використовується у директивних реченнях з інтонацією із спадним тоном і
підсиленим наголосом на голосній центру [4].
До синтаксичних засобів вираження заборони відносяться односкладні
іменні речення з негативною часткою.
До комплексного способу вираження заборони відносяться вислови,
виражені за допомогою лексичних і граматичних засобів. До цієї групи
відносяться англійські спонукальні речення, виражені за допомогою
модальних дієслів із запереченням англ. must not + неозначений інфінітив.
Іншим комплексним способом вираження заборони є імператив й
інфінітив, уживані в сполученні з лексемою please.
Прямі заборони характеризуються високим ступенем категоричності, в
той час як у непрямої заборони та заборони-прохання категоричність
відсутня.
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NEW CHALLENGES IN THE TEACHING AND LEARNING OF
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Economic, cultural and educational affairs are among the most
significant because of the impact they have on all spheres of our life. In a world
where bilingualism and plurilingualism are commonplace, monolingualism implies
inflexibility, insensitivity and arrogance. This makes it critical to learn to
understand people whose background is different from your own. Nowadays,
multicultural studies are on the rise in Ukraine, just as they are in other countries,
where multicultural contacts have engendered both a multicultural and multilingual
society. Although during the last years these studies in Ukraine were considered
mainly from a social and political perspective, they are having certain
repercussions on literary and educational fields as well. Multiculturalism is based
on the belief that cultural diversity is beneficial for any society. Thus the
philosophy behind it consists of creating a suitable environment where different
cultures respect, value and mutually support one another.
Intercultural communication means taking on roles, switching between a
variety of identities in different culture-specific situations. The crucial element in
this form of communication is culture and the impact it has on our communicative
behavior. Culture strongly influences our beliefs, values and world views, it is
reflected in our use of language, our nonverbal behavior and how we relate to
others. It shapes our relationships with our family and friends, it teachers us how to
raise our children, and provides us with prescriptions for forms of communication
appropriate to a variety of social situations. The researches mention that people
nowadays often construct their individual repertoire of behaviour out of two or
more cultural systems [1, p. 812]. For many people it is no longer that easy to draw
a clear line between original and target cultures. Culture learners and teachers as
well as translators must act as intercultural communication experts. The
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translator/interpreter should be trained to mediate between cultures in real life
situations, i.e. should obtain academic training based not so much on linguistic
exercises in a vacuum-like classroom situation but shaped by an interactionist
approach. Up until today, students studying translation have been taught that as
culture is the central issue in translating they should be not only bilingual but
bicultural. Cultural references usually pose greater difficulties for translators than
mere linguistic problems, since translators have to overcome cultural barriers, a
task at which they have to be more creators than transcribers. Of the many factors
that may lead to misreadings in translation, cultural presuppositions merit special
attention from translators because they can substantially and systematically affect
their interpretation of facts and events in the source text without their even
knowing it.
As it known, the basis of the intercultural competence is the background
knowledge of an educated person of a certain lingua-cultural society. An effective
approach to language learning and teaching which highlights an intercultural
perspective is important in the development of all language students. A.Wierzbicka
writes: ―It is increasingly acknowledged that cross-cultural learning, and the ways
of speaking associated with different languages and cultures need to be properly
described, understood, and taught‖ [2, p. 735].
The interpreter should be trained as an intercultural communication expert
whose profession evolves around cultures and communication between persons
belonging to different cultures. Culture should be taken as anything that translators
and interpreters as researches of culture and experts for intercultural
communication should know and feel concerning their source and target cultures.
Intercultural competences are abilities to adeptly navigate complex
environments marked by growing diversity of peoples, cultures and lifestyles, in
other words, abilities to perform effectively and appropriately when interacting
with others who are linguistically and culturally different from oneself.
Nevertheless, given their relevance for social and political life, the scope of
intercultural competences is much wider than formal education. Modern Ukrainian
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society does not need traditional, ―old-fashioned‖ teachers and translators but
demands experts in international and intercultural communication. To be
successful in these interactions a young specialist must be able to communicate
with people who might speak a strange language, whose entire backgrounds,
whose way of viewing the world and doing things may be completely different
from his or hers own. Therefore we consider the course of English in high school
not only as teaching an applied language for specific purposes but also as
fundamental and all-round education. Isolated linguistic elements (grammar,
syntax, pronunciation) are not enough for successful communication. Speaking a
foreign language does not guarantee effective and successful intercultural
communication. It is important to be aware of the different behavior, attitudes and
values of people from different cultures, because our beliefs, attitudes, ideas,
emotions and other aspects of personality are locked up inside and can only be
shared by language. Our language behavior is mediated by our culture. Many of
the forms of language and the purpose that we choose to apply language are
subject to our cultural background.
Language serves 2 important cultural functions: it is the means of perceiving
culture and the medium of transmitting culture to the new generations or, as in our
case, to other nations. So, the main idea of modern TEFL is studying English as the
means of communication between representatives of different nations and cultures;
the language must be taught in a close connection with the world and culture of the
English speaking nation. Language reflects social, political, cultural facts from
speakers‘ life; therefore TEFL‘s main tasks correlate with culturology studies‘
tasks. We have to reach out to a new generation of translators who have
unimagined opportunities for global conversations.
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Останнім часом переклад став частиною системи міжнародного зв‘язку,
розвиток якого відбувається надзвичайно швидко. Зважаючи на цю
особливість, професійна перекладацька діяльність вимагає постійного
розширення предметних і мовних знань. Навчання перекладу, як самостійне,
так і аудиторне, буде успішним, якщо зміст професійної підготовки
відповідатиме професійним і освітнім стандартам певного фаху чи
спеціальності. Таким чином, завдання поліпшення якості підготовки
перекладачів вимагає систематичного вдосконалення навчального процесу,
активізації творчих здібностей студентів, залучення їх до дослідницької
роботи, що є необхідним у їхній повсякденній діяльності. Тому проблема
фахової підготовки майбутніх перекладачів та формування їх професійної
компетентності набуває особливої значущості.
В умовах інтеграції України у Європейську спільноту, стрімкому розвитку
суспільства, систематичних

змінах в соціальному,

економічному та

культурному житті цілком доцільно постає питання змін у системі підготовки
фахівців різних галузей, у тому числі перекладачів. Провідні компанії та
роботодавці потребують висококваліфікованих спеціалістів різних профілів,
у тому числі перекладачів, з високими знаннями іноземних мов, які мають
допомагати висловити думку працівникам із низьким рівнем володіння
іноземними мовами, спілкуватися з іноземними партнерами, вести дискусії
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на різні загальні та професійні теми, брати участь у конференціях,
презентаціях тощо.
У зв'язку з цим перед сучасними вузами ставиться завдання дати
перекладачам

мовну підготовку, що відповідає вимогам сучасного

економічно розвиненого суспільства та розвинути професійно-спрямовані
комунікативні навички майбутніх фахівців, які дозволять їм успішно вести
міжнародний бізнес, вільно спілкуючись іноземною мовою та надавати
послуги в якості викладача на високому рівні.
Дослідження

окремих

аспектів

фахової

підготовки

перекладачів

висвітлені у працях Миронової М. С. [1], Лазаревної Н. В. [2], Рудницької Т.
Г. [3], Скиби К. [4], Черноватого Л. М. [5].
Метою дослідження є вивчити практичні можливості використання
позитивного досвіду підготовки перекладачів у навчально-виховному процесі
вищої школи України.
Професія перекладача досить багатогранна, вона вимагає високої
ерудиції та професійної освіченості у поглиблених знаннях в тій галузі, в якій
спеціалізується та працює перекладач, добре розвинутих комунікативних
навичок міжнаціонального спілкування, вільного володіння як іноземною,
так і рідною мовами [5, с. 34].
Як правило, фахова підготовка потенційних перекладачів у ВУЗі
здійснюється в рамках курсу теорії та практики перекладу, метою якого є
формування у студентів базових, а також, частково, специфічних та
спеціальних складових перекладацької компетентності, під якою розуміють
сукупність знань, умінь та навичок, які дозволяють перекладачу успішно
вирішувати свої професійні завдання.
До базових складових перекладацької компетентності належать знання,
уміння та навички, які тією або іншою мірою необхідні перекладачеві для
здійснення всіх видів перекладу (письмового або усного перекладу),
незалежно від жанру тексту, що перекладається (науково-технічний, діловий,
газетно-публіцистичний і т.д.). До специфічних складових можна віднести
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знання, уміння та навички, необхідні в одному або декількох споріднених
видах

перекладу

послідовному,

(письмовому,

синхронному).

зорово-усному,
Спеціальні

абзацно-фразовому,

складові

перекладацької

компетентності − це елементи, необхідні при перекладі текстів конкретного
жанру і стилю: юридичних, економічних, науково-технічних, художніх,
медичних і та інших [1, c. 32].
Зважаючи

на

розглянуті

компетентності

сучасного

перекладача,

доцільним є розробка їх практичної реалізації у процесі навчання. По-перше,
в

умовах

науково-технічного

буму

перекладач

має

бути

технічно

орієнтованим фахівцем, знатися на сучасних технічних засобах (апаратне та
програмне забезпечення, словники, електронні бази пошуку інформації,
тематичні та вузькогалузеві словники, архіви науково-технічних текстів та
наукових журналів, двомовні науково-технічні видання та інше) [2, c. 398].
Для усного перекладача важливим є розвиток темпу мовлення,
тренування роздвоєння уваги (перекладати усно і одночасно малювати,
розглядати малюнки і т.д), синоніміка (перекладати текст, а потім
повторювати його, уникаючи повторного використання вживаних слів),
робити примітки під час перекладу, тренувати дихання, культуру мовлення,
артикуляцію [2, c. 399].
Письмові

перекладачі,

особливо

перекладачі

науково-технічної

літератури, повинні бути готовими до виконання тестового перекладу під час
прийому на роботу. Тестовий переклад – це «лакмусовий папірець», що
дозволяє

працедавцеві

оцінити

професійний

рівень

перекладача,

а

перекладачеві – показати себе з найкращого боку. Орієнтуватися в тематиці
та розумітися на вузькоспеціалізованих термінах – нелегка справа для
випускника-перекладача [3, c. 33].
Ще однією складністю, з якою можуть стикатися перекладачіпочатківці, є інноваційні терміни новітніх галузей науки і техніки. У
більшості випадків вони не мають словникових еквівалентів. Наприклад, для
того, щоб перекласти тексти галузі адитивного виробництва, яке почало
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розвиватися на початку ХХІ сторіччя, необхідно дивитися тлумачення
термінів у англо-англійських глосаріях, коментарях до наукових статей [4, c.
89].
Однією із найважливіших проблем фахової підготовки є забезпечення
процесу навчання перекладачів посібниками, зміст, структура та система
вправ яких відповідала б сучасним вимогам. Спробою розв‘язання цієї
проблеми є впровадження в навчальний процес підручників і посібників,
розроблених національними й зарубіжними фахівцями, що засновуються на
перекладацькому досвіді авторів. Досвід роботи з підготовки майбутніх
перекладачів

довів

дієвість

співробітництва у створенні

сучасної
мотиваційного

комунікативної

методики

середовища, формування

перекладацької компетенції і якісної професійної підготовки фахівців [5, c.
27].
Отже,

майбутні

перекладачі

мають

постійно

працювати

над

самовдосконаленням, професійним розвитком, та навчатися впродовж усього
життя. Перспективою подальших наукових пошуків є практичне розроблення
відповідних стратегій щодо розвитку фахової компетентності сучасних
перекладачів та забезпечення процесу навчання перекладачів посібниками,
зміст яких відповідав би сучасним вимогам. А покроковий розвиток фахових
компетентностей сучасного перекладача є обов‘язковою передумовою
майбутнього професійного успіху.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ГЕРМАНСЬКИХ, РОМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І
ЛІТЕРАТУР

УДК 330.131.5:81
Западинська І.Г., к.пед.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА
ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ
Одним зі стержневих питань у педагогічній науці є проблема змісту
освіти. Які знання необхідно давати молоді, щоб вони залишались
актуальними впродовж якомога більш тривалого часу? В історії педагогічної
науки були різні підходи у виборі змісту освіти, основними напрямками були
класична, раціональна освіта та інші. У радянські часи тривали дебати між
―фізиками‖ та ―ліриками‖ тощо.
Початок ХХІ століття є переломним, ми засвідчуємо створення нового
суспільства – інформаційного. Воно висуває свої вимоги до людини, а тому і
до освіти. Різні країни включаються до процесів глобалізації, саме тому це
означає, що небувале раніше загострення конкуренції між державаминаціями

набуває

загальнопланетарного

характеру

і

охоплює,

окрім

економіки, інші сфери, то стає очевидним, що лише країна, яка забезпечить
адекватним вимогам часу розвиток освіти і науки, може сподіватися на гідне
місце у світовому співтоваристві [1, 13].
Вища освіта готує молодь до подальшого професійного життя, що
окрім компонентів зі спеціальності повинна включати і економічну складову.
Людина, яка не має фундаментальних економічних знань стає неспроможною
в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці. За даними аналітиків, рівень
безробіття в нашій країні за останній 2009 рік сягнув майже 10%. Це означає,
що лише ті випускники, які будуть обізнані не лише у своїй спеціальності,
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але і в економіці, зможуть запропонувати свої послуги на ринку праці і гідно
прийняти виклик, який ставить перед ними сучасне суспільство.
Детальний аналіз проблеми засвідчує, що вона поліаспектна і
розв‘язує: 1) історичні аспекти економічного виховання в зв‘язку з трудовим
(А.Вихрущ, Н. Калініченко, М. Левківський, Г. Левченко, В. Мадзігон,
Д.Сметанін, Д. Тхоржевський); 2) організаційні і методичні засади
використання економічного потенціалу навчальних предметів (І. Носаченко,
О. Плахотніх, А. Сиротенко, І.Смолюк, М. Тименко); 3) управлінські аспекти
економічної освіти і виховання (Л. Даниленко, Г. Дмитренко, В. Пікельна).
Вивчення проблеми інтеграції наук містить у собі, першою чергою,
розгляд філософської та педагогічної інтерпретації цього поняття. З позиції
філософської науки інтеграція (від лат. integer – повний, цільний) являє
собою: a) процес або дію, що має своїм результатом цілісність; б) об‘єднання,
з‘єднання, відновлення цілісності.
Таким чином, під поняттям ―інтеграція‖ мається на увазі сторона
процесу розвитку, пов‘язана з об‘єднанням різнорідних частин і елементів.
Процеси інтеграції можуть мати місце як в рамках уже складеної системи – в
цьому випадку вони ведуть до підвищення рівня її цілісності й
організованості, – так і при появі нової системи з раніше не пов‘язаних
елементів [5]. Сутність інтеграції наук і наукових знань розглядається
науковцями як міцніючий взаємозв‘язок, взаємодія шляхом широкого
використання спільних цілей, коштів, прийомів і т.п. дослідження
навколишньої дійсності, конденсація знань у складених формах пізнання і
вираження пізнаного, що постійно удосконалюються.
Феномен інтеграції щодо вмісту освіти трактується вченими як процес і
результат створення цілісних навчальних дисциплін, створених шляхом
синтезу наукових знань на основі системи фундаментальних закономірностей
розвитку науки і зумовлених дидактичним відображенням природних
зв‘язків і відношень, тобто міжпредметними зв‘язками.
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Інтегровані навчальні програми і курси розроблялися протягом
останніх десятиліть у багатьох країнах світу. Необхідність їх створення на
основі такого навчального предмета, як іноземна мова з іншими
дисциплінами, в тому числі і з економікою, не раз відмічалась у науковометодичній літературі. Аналіз джерел по досліджуваному питанню дозволяє
говорити про доцільність мовних інтегрованих курсів у зв‘язку з тим, що
вони активніше ніж інші предметні програми сприяють удосконаленню
навчальних умінь і механізмів виконання розумових операцій, виробленню і
накопиченню досвіду творчої діяльності, а також формуванню в учнів
цілісного сприйняття світу і себе як активної особистості в ньому. Крім того,
в процесі і результаті інтегрованого навчання багаторазово підвищується
мотивація вчення, що свідчить про ефективність упровадження в практику
викладання вищої школи інтегрованих навчальних курсів і програм з
іноземної мови.
На думку І. Зимньої, іноземна мова як наукова дисципліна
―безпредметна‖, ―неосяжна‖ [2]. Вона є носієм інформації, формою її
існування в індивідуальній і суспільній свідомості. Таким чином, завдяки
своєму ―безпредметному‖ характеру, іноземна мова може бути використана в
процесі формування економічної компетенції.
Таким чином, ми бачимо можливим розробку і впровадження в
освітній процес інтегрованого навчального курсу ―Ділова англійська мова‖
на основі інтеграції предметних областей іноземної мови і економіки,
націленого на вдосконалення економічної освіти майбутніх фахівців.
Зважаючи на інтегрований характер навчання загальна цільова спрямованість
цього курсу реалізується через подвійну систему цілей: а) орієнтованих на
досягнення студентами економічної компетенції; б) прогрес студентів у
вивчені іноземної мови.
Перша група цілей інтегрованого курсу відображається в наступних
задачах: - формування в студентів ціннісних орієнтацій у сфері економічної
освіти, потреби вдосконалення рівня економічної освіти; - засвоєння
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студентами знань, умінь та навичок в економічній сфері; - формування в
студентів

економічно

значущих

конкурентоспроможність,

якостей

відповідальність,

особистості

(самостійність,

трудолюбство),

досвіду

їх

використання в практичній діяльності.
Друга група цілей відображена в наступних завданнях: - формування в
студентів навичок ділового спілкування як в усній, так і в письмовій формах;
- розширення активного словника студентів, зокрема з економічної
проблематики; - формування в студентів навичок роботи з джерелами ділової
інформації і їх удосконалення; - удосконалення загальноосвітніх умінь
студентів, навичок самостійної роботи, необхідних для подальшої освіти,
самоосвіти і професійного удосконалення; - посилення мотивації студентів
до вивчення іноземної мови за рахунок насичення інтегрованого курсу
інформацією економічного змісту.
Інтеграція предметних галузей іноземної мови і економіки стає
можливою

завдяки

―безпредметності‖,

а

тому

і

―поліпредметності‖

дисципліни ―Іноземна мова‖. Це дозволяє наповнювати предмет будь-яким
текстовим

матеріалом

з

урахуванням

його

специфіки.

Формування

економічної компетенції в процесі вивчення іноземної мови має свої преваги:
студенти більш вмотивовані у вивченні мови, розуміючи її значущість у
подальшому професійному житті. Саме тому, інтегрований курс ―Ділова
англійська мова‖ може

слугувати теоретико-практичним супроводом

предметів соціально-економічного циклу у ВНЗ.
Список використаних джерел:
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2. Зимняя И.Я. Психология обучения иностранным языкам в школе.
М.: Просвещение, 1991. 222 с.
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УДК 81’373 : 811.112.2
Охріменко О.А., ст.викладач
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ТЕРМІНОЛОГІЧНО-ТЕМАТИЧНЕ ПОЛЕ «BESTEUERUNG»
(на матеріалі німецьких податкових текстів)
Поняття «поле» в лінгвістичних дослідженнях почали застосовувати на
початку ХХ ст. (Й. Трир, Л. Вайсгербер, Е. Косеріу та ін.) [1, с. 327]. Наразі в
мовознавстві залежно від типу вивчення мовних елементів виділяють різні
типи полів, як-от: словникові поля, семантичні, лексико-семантичні,
функціонально-семантичні,
тематичні,

термінологічні

синтаксичні,
тощо.

Таке

комунікативно-прагматичні,
різноманіття

свідчить

про

невичерпаність можливостей застосування методу поля у лінгвістичних
розвідках, а отже, й актуальність здійснення досліджень з допомогою
методу моделювання поля.
Досліджуючи лексико-семантичну організацію текстів податкових
законів

Німеччини,

ми

звернули

увагу

на

можливість

польового

упорядкування спеціальних податкових термінів за тематичними групами,
при цьому виявилось, що тематичне ядро і термінологічне ядро аналізованих
полів не збігаються. Таким чином, опрацювання мовного матеріалу зумовило
необхідність введення до наукового обігу лінгвістичної семантики такого
поняття, як «Термінологічно-тематичне поле» (далі – ТТП), обґрунтування
чого й є метою пропонованої розвідки.
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Підставами

для

введення

вищеподаного

терміну

слугують

спостереження автора, які проілюструємо на основі фактичного матеріалу,
отриманого за допомогою методу суцільної вибірки з тексту німецького
податкового закону «Abgabenordnung (AO)» [2]. Із зазначеного тексту на
основі аналізу словникових дефініцій і компонентного аналізу нами було
вилучено 1571 термінологічну одиницю, що безпосередньо вказує на
приналежність аналізованого тексту до сфери податкового законодавства
Німеччини.

За

результатами

податкових

термінів

було

кількісного
змодельовано

опрацювання
ТТП

частотності

«BESTEUERUNG»

(оподаткування), що складається з чотирьох мікрополів (4), представлених
такими тематичними групами, а саме: 1. Види податку; 2. Особи, задіяні у
процесі оподаткування; 3. Назви різновидів податкових законів; 4. Складові
оподаткування. Термінологічним ядром виступає «Steuer», позаяк цей термін
зустрічається у тексті «Abgabenordnung (AO)» 130 разів як окрема лексема
плюс 1165 разів як складова інших термінологічних одиниць, тобто 1295
разів з 1571 терміновживань.
Перша тематична група «Види податку» включає 25 термінологічних
одиниць, що реалізуються у тексті аналізованого закону 258 разів.
Моделюючи ТПП «BESTEUERUNG», було виділено ядерну (приядерну, за
наявності) і периферійну зони (віддалену та дальню периферію). Ядерна зона
представлена лексемою Steuer (130) (тут і далі цифри у дужках позначають
частотність вживання термінологічної одиниці в тексті); віддалена периферія
репрезентована 4 одиницями, а саме: Gebühr (25), Ausfuhrabgaben (19),
Einfuhrabgaben (16), Körperschaftsteuer (13); дальня периферія формується 20
лексемами (кількість вживань – 10 і менше): Umsatzsteuer, Verbrauchsteuer,
Vermögensteuer,

Biersteuer,

Gewerbesteuer,

Realsteuern,

Grundsteuer,

Lohnsteuer, Einfuhrumsatzsteuer, Verkehrsteuer, Mehrwertsteuer, Stromsteuer,
Erbschaftsteuer,
Kraftfahrzeugsteuer,

Schenkungsteuer,

Wechselsteuer,

Pfändungsgebühre,

Kirchensteuer,
Wegnahmegebühre,

Verwertungsgebühre.
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Друга тематична група «Особи, задіяні у процесі оподаткування»
включає 13 термінологічних одиниць, що реалізуються у тексті аналізованого
закону 256 раз. Ядерна зона: Steuerpflichtige (177); віддалена периферія
репрезентована 3 одиницями: Steuerschuldner (16), Verbrauchsteuerpflichtige
(13), Steuerhehler (11); дальня периферія формується 9 лексемами:
Steuerberechtigte,

<Bundeszentralamt

Steuerbevollmächtigte,

für

Steuern>,

Steuerhilfspersonen,

Steuerberater,
Steuerbürgen,

Steuervergütungsgläubiger, Steuerhinterzieher, Steuersubjekte.
Третя тематична група «Назви різновидів податкових законів»
включає 21 термінологічну одиницю, що реалізується у тексті аналізованого
закону 287 разів. Ядерна зона: Abgabenordnung (204); віддалена периферія
репрезентована 2 одиницями: Einkommensteuergesetz (33), Steuergesetzen (13);
дальня

периферія

формується

18

лексемами:

Vermögensteuergesetz,

Steuerberatungsgesetz, Außensteuergesetz, Jahressteuergesetz, Steuerschuldrecht,
Umsatzsteuergesetz,

Verbrauchsteuergesetz,

Körperschaftsteuergesetz,

Einzelsteuergesetz,

<Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung>,

Steuervergünstigungsabbaugesetz,

Unternehmensteuerreformgesetz,

Steuerbürokratieabbaugesetz, Erbschaftsteuergesetz, <Gesetz zur Förderung der
Steuerehrlichkeit>, <Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung>, <Gesetz zur
Eindämmung

Steuergestaltungen>,

<Achtes

Gesetz

zur

Änderung

des

Steuerberatungsgesetzes>.
Четверта тематична група «Складові оподаткування» включає 81
термінологічну одиницю, що реалізуються у тексті аналізованого закону 770
разів. Ядерна зона представлена лексемою Steuerpflicht (192); віддалена
периферія репрезентована 14 одиницями: Steuerbescheid (63), Steuerschuld
(59), Besteuerung (49), Steuerfestsetzung (39), Besteuerungsgrundlagen (22),
Steuerschuldverhältnis
Steuerhinterziehung

(22),
(20),

Steueraufsicht
Steuervergütung

(22),
(20),

Steueranmeldung
Steuervorteil

(21),
(15),

Steuermessbeträge (15), Steuermessbeträge (15), Verbrauchsteuerpflicht (14);
дальня периферія формується 66 лексемами: Steuerstraftaten, Steuerabzug,
101

Steuerhehlerei, Besteuerungsverfahren, Steuerverkürzung, Steuererklärungen,
Steuervergünstigung,

Steuerfahndung,

Steuerzeichen,

Steuerordnungswidrigkeiten,

Steuersachen,

Steuernachforderungen,

Steuererstattungen,

Steueranspruch,

Steuerbeträge,

Steuerstempler,

Besteuerungsunterlagen,

Steuergeheimnis, Steuerschuldrecht, Steuerabzugsbeträge, Steuerstrafverfahren,
Steuermessbescheid, Abgabenentrichtung, Steuerart, Abgabenangelegenheiten,
Steuergefährdung,

Versteuerung,

Bundessteuerblatt,

Steueraufkommen,

Doppelbesteuerung, Besteuerungszeiträume, Steuerfall, Verbrauchsteuerschuld,
Besteuerungsgrundsätze,

Verbrauchsteuergefährdung,

Steuererstattungsansprüche,
Steuerbeteiligung,

Gewerbesteuermessbeträge,

Steuererstattung,

Steuervergütungsanspruch,

Körperschaftsteuerbescheid,

Steuerumgehungen,

Besteuerungsinteresse,

Steuerstatistiken,

Umsatzbesteuerung,

Steuerbefreiung,

Steuerermäßigung,

Verbrauchsteuervergütungen, Grundsteuermessbescheid, Realsteuermessbeträge,
Realsteuerbescheid,

Verbrauchsteuerverfahren,

Nachversteuerung,

Steuervergütungsbescheide,

Lohnsteuer-Jahresausgleich,

Einkommensteuerbescheid,

Körperschaftsteuerbescheid,

Gewerbesteuermessbescheid,

Gewerbesteuerbescheid,

Einfuhrabgabenbescheid,

Ausfuhrabgabenbescheid,

Steuerverschluss,
Steuerrückstände,

Grundsteuermessbetrag, Umsatzsteuervorteile, Verbrauchssteuervorteile.
Таким чином, базуючись на результатах лексико-семантичного аналізу
фактичного

матеріалу

з

тексту

німецького

податкового

закону

«Abgabenordnung (AO)», нами було запропоновано ввести до наукового обігу
сучасної лінгвістики поняття «Термінологічно-тематичне поле» (ТТП) з
подальшим моделюванням ТТП «BESTEUERUNG». Тематичним ядром
зазначеного поля є «Besteuerung», що об‘єднує усі чотири (4) тематичні
групи, виділені нами: Види податку; Особи, задіяні у процесі оподаткування;
Назви

різновидів

податкових

законів;

Складові

оподаткування.

Термінологічним ядром виступає «Steuer», позаяк цей термін зустрічається у
тексті аналізованого закону 1295 разів з 1571 терміновживань (як окрема
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лексема і як складова інших термінологічних одиниць). У перспективі
вбачаємо підтвердити отримані результати через розрахунок коефіцієнту
насиченості та варіативності означеного поля.
Список використаних джерел
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИСКУРСОЗНАВСТВА,
КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ

УДК 81'255.4(043.2)
Чугу С.Д., к.філол.н., доцент
Балан Н.І., здобувач ОС «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТЕКСТУАЛЬНО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ ВИМІРІ
Сьогодні особливої ваги в лінгвістиці набуває нова галузь наукового
знання лінгвометодологія, орієнтована на встановлення природи мови у
співвідношенні зі свідомістю її носіїв, соціумом, культурою, дійсністю,
комунікацією,

процесами

пізнання

світу,

а

також

на

формування

інструментарію, засад і способів опису й аналізу мови та її продуктів.
Головними завданнями лінгвометодології, на думку Селіванової О. О., є
розгляд еволюції методологічного простору лінгвістики, починаючи з часів
античності; з‘ясування співвідношення методології, парадигми, епістеми;
вияв у наукових мовознавчих парадигмах і школах світосприймальних
домінант (епістем), специфіки оцінок пізнавальної природи людської
свідомості, її взаємодії зі світом дійсності; визначення предмета й об‘єкта
мовознавчих досліджень; обґрунтування зв‘язку пізнавальної здатності
людини з мовою й мовленням, процесами комунікації; вияв напрямів
взаємної детермінованості мови, свідомості її носіїв, соціуму, культури,
комунікативної діяльності; інвентаризація й систематизація дослідницьких
принципів у ракурсі різних епістем і парадигм; упорядкування лінгвістичних
методів у розрізі наявних у лінгвістиці епістем; розробка способів оцінки
достовірності

отриманих

результатів

лінгвістичного

пошуку;

оцінка

сукупності проблем мовознавства, які потребують розв‘язання; вияв причин
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методологічного еклектизму лінгвістичних теорій і шкіл; пошук виходу зі
станів методологічної кризи в лінгвістиці тощо [3].
Диференціація

методів

у

сучасній

транслятології

залишається

дискусійною й відкритою проблемою. Вивчення різноманітних класифікацій
лінгвістичних методів дозволило виявити певні закономірності, зокрема: 1)
таксономія методів здебільшого зумовлена їхньою проекцією на відповідну
наукову парадигму; 2) маргінальні галузі мовознавства формують власних
спектр методів шляхом їхнього запозичення із суміжних галузей; 3) нерідко
прийоми аналізу кваліфікуються як спеціальні мовознавчі методи; 4) списки
таких прийомів варіюються у складі методів, а їхній статус не є чітко
окресленим [2].
Дослідження тексту здійснюється за допомогою різних методів, серед
яких найбільш поширеним у лінгвістиці тексту є

контекстуально-

інтерпретаційний метод, що є різновидом функціонального. Контекстуальноінтерпретаційний метод являє собою сукупність процедур, спрямовану на
встановлення статусу тексту відносно інших текстів, його значимості в
соціокультурному контексті, а також на реконструкцію авторського
(комунікативного) задуму, мотивів і цілей, загального змісту, рецептивної
спрямованості тексту тощо.
Деякі дослідники вважають цей метод різновидом загального описового
методу, хоч останній застосовується, звичайно, щодо менш складних мовних
одиниць [1]. Контекстуально-інтерпретаційний метод передбачає два етапи:
контекстуалізацію й інтерпретацію. Перший спрямований на вияв жорсткої
системи безперервного контексту, в межах якого здійснюється розвиток
відповідної теми й розкриття концепту тексту. При цьому враховуються
контексти породження (світогляд, індивідуальна свідомість, лексикон автора,
їхнє занурення до культури й відповідного буттєвого часу і простору) і
рецепції (світогляд, індивідуальна свідомість, лексикон читача, їхнє
занурення до культури, відповідного світу дійсності), комунікативний
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контекст, макро-контекст цілого текстового масиву і мікро-контексти
(операційні контексти) фрагментів тексту.
У ході перекладу важливо зважувати на те, що через контекстуалізацію
здійснюється інтерпретація інформації, закладеної в тексті, установлення
авторської мети та стратегій впливу на читача. У сучасній транслятології
визнається наявність в процесі перекладу трьох етапів перекладу:
1) етап сприйняття і розуміння тексту оригіналу;
2) етап власне перекладу (перекодування через аналіз і синтез
відповідних мовних одиниць);
3) етап редагування і аналізу результатів перекладу.
Всі

ці

етапи

–

з

певними

особливостями

та

характерними

відмінностями –є складовими письмового і усного перекладу [2, c. 147–160].
Кожен текст є знаком певної культури, що втілює складну взаємодію
різних міжкультурних аспектів, що призводить до складної багаторівневої
побудови, яка втілює когнітивні. втілює в собі когнітивні, емоційні, соціальні
образи представників певної лінгво-культурної спільності. Саме том важливу
роль у перекладі відіграють нетекстові комунікативні фактори. З одного
боку, вони створюють ефект специфіки чужомовної культури, що
сприймається часом гостріше ніж тексти рідною мовою. З іншого боку,
нетекстові соціальні і комунікативні чинники, невербальна інформація,
наявна в тексті, часто викликає перекладацькі труднощі. Тому переклад
тексту з позицій дискурс-аналізу, повинен відбуватися практично одночасно
з

перекладом

та

застосуванням

певних

перекладацьких

прийомів,

трансформацій та з редагуванням перекладеного тексту на завершальному
етапі.
Таким чином, перекладацький аналіз тексту передбачає складний
процес, що складається з трьох етапів: до-перекладацького аналізу тексту,
процесу власне перекладу та пост-перекладацького аналізу результату (або
продукту) перекладу. Перекладачі всі три етапи здійснюють фактично
одночасно або через невеликий проміжок часу. Крім того, перекладацький
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аналіз тексту є складним дискурсивним проце-сом, що має на меті створення
еквівалентного тексту мовою перекладу, що повинен мати завдяки
урахуванню мовно-культурних особливостей оригіналу і перекладу такий
самий комунікативний вплив на цільового адресата, як і оригінальний текст
має на первинного адресата.
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LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD IN FOLK TALES
Folk art is a manifestation of national-cultural essentials in the language.
Folk tales are characterized by continuity and sustainability of artistic traditions
passed from generation to generation. Folklore texts are perceived as axioms of
folk life and outlook. The study of fairy tale text semantics is aimed at clarifying
the mechanisms of information transmission: namely how knowledge about the
world is stored in the language forms. The folklore textual space is a powerful
factor in the formation of social, especially, gender-specific human behavior,
which leads to the interpretation of folk art as a means of reflection and formation
of the primitive worldview (Yu.D.Apresian, A.Wieerzhbitska, Yu.M. Lotman,
M.V. Pimenov, Yu.A. Sorokin).
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The fairy tale, which is one of the oldest genres of oral folk art, was
considered as the reproduction of primitive-fantastic reality as well as a symbolic
and philosophical way of rethinking. From centuries it has been transmitting the
key to the knowledge of the child, the adult, the world and the nation, thus
allowing its readers and researchers to analyze national identity of the ethnic
group, the dynamics of mental activities reflected in the fairy-tale world as well as
linguistic and cultural values. The exploration of structure and composition of the
fairy-tale means the research of structural patterns of the fairy tale as well as
semantic relevance of its characters (specific nomination). The conceptual analysis
of how folk characters are presented especially while comparing the
anthropological and animalistic levels shows that folk heritage can be considered
as a set of stereotypic characteristics of a nation as well as a means of the reflection
of an androcentric picture of the world [1, p. 23].
Linguistically speaking fairy tales replicate the specifics of oral speech,
diverse historical stages of language formation, and explicit connections with
dialectical speech. Fairy tales on various topics are a special spiritual treasure of
each nation, a reflection of the stages of civilization, and even scientific and
technological progress. Fairy-tale world tradition served as the basis for
appearance of a separate type of artistic literature – children's literature.
Judging by typical features, the vast majority of literary fairy tales can be
divided into magical or heroic, meaning they combine the features of adventurous,
household fairy tales, animal tales, etc. By pathos fairy tales can be distinguished
as heroic, lyrical, humorous, satirical, philosophical, psychological, and others. An
important factor in the analysis of the genre and its modifications is fairy-tale
poetics, which is determined by the creative style of the artist and is subject to the
chosen genre variety. Literary critics consider at least three basic functions of a
literary fairy tale poetics – entertainment, the ability to surprise, and the aim to
impress readers. More often than not the images of heroes, events, adventures in
modern fairy tales are the mixture of real and fantastic worlds. As a rule, fairy-tale
characters are carriers of distinct positive or negative characteristics. They are
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opposing each other, thus embodying the confrontation of Good and Evil. Most
often the heroes of fairy tales are children.
The language of fairy tales depends on their thematic groups. Most of them
belong to heroic, fantastic and social-household tales. For instance, heroic fantasy
fairy tales remind broad epic canvases. Their heroes are always in action, and their
environment is actively ―working‖ with them. Therefore, the plot itself unfolds
through a series of actions, phenomena correlated in time and location. In the
language of social and domestic tales, the focus is on the facts, phenomena and
events associated with social inequality or injustice.
The literary tale of Great Britain preserves not only the main fairy tales and
motifs; it also strives for the transformation, creating compositionally more
complex products. The main feature of the structure of the British literary fairy tale
is its ironic coloring and close connection with the moral side of the product.
Analyzing the lexical-stylistic and artistic world of literary fairy tales, it can be
argued that it is difficult to describe and classify, but accessible and open to
perception. The reason for this lies not only in the versatility of the fairy-tale space,
but also in the features of its knowledge. Entering the hypothetical fairy tale world,
the reader has to accept all the conventions, laws, the variety of characters and
plots, but as a result he/she will obtain the desired – the victory of good and the
death of dark forces.
Ukrainian fairy-tale space is marked by an emotional and sensual character,
namely, manifestation of laboriousness, love of freedom, loyalty to the native
country, hospitality, musicality, aestheticism of Ukrainian folk life, rituals, and
particular

humor (M. Kostomarov, V. Lypinsky, I. Nechuy- Levitsky, P.

Yurkevich, D. Chyzhevsky). Many Ukrainian fairy tales are characterized by
multiple repetitions of actions and processes. In national tales, there are stable
persistent epithets like ―the lion sleeps with sweet sleep‖, ―the wolf went to the
forest – beaten and hungry‖, double comparison, for example, ―they started
fighting – the earth is buzzing‖, ―it's still barking, it's croaking like damned‖;
tautology: ―I have not heard the old old woman‖, ―and they went to the road, the
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road‖, fairy tale collocations: ―only the rooster saw that‖, ―the feast was great,
and I was there, had a great meal and drank much, it spilled on my moustache,
didn’t get into the mouth‖, fairy-tale characteristics: Easter bunny, teddy bear,
sissy-sister [1, p. 4].
All these language means and devices give fairy tales charm and
attractiveness. To create a brighter, more memorable image of fabulous characters,
artistic comparisons are used for the characterization of personality types. For
example, the fox ―is like an old fungus, with one eye blind and one leg crooked
when it comes out of the pit over fat, barely dragged‖ (―Fox and chickens‖), the
dog bends like a ―bagel‖ (―The Fool's Wolf‖ ), the sides of the horse are
compressed ―as a board‖ (―So the world pays‖). Allegory used to make a greater
opposition between the actions of good and evil creatures is so bright that
sometimes animals call themselves human beings. So, the wolf-fighter threatens
the dog-shoemaker: ―... I will carry you to see us humans‖ (―War of the dog with a
wolf‖). Fox, seeing a snake, is consulting with the wolf: ―You know, - says - what?
We do not go there, because we are a strong beast, and we are small people, they
will eat us‖ (―Lys Kucak ―) [3, p.16].
Thus, in the fairy tale traditional there is a contrast between the two worlds –
a real and a mystical, earthly and magical one, ―theirs‖ and ―others‖. In the real
world, there are ordinary people who are engaged in earthly matters: they work in
the field, work on the farm, walk with friends, and so on. The same mundane
events happen in the magical world absolutely differently, with all the wonders
being concentrated there: animals and talking subjects, flying children, giants,
witches, elves and the like. The magic actions are not put to the background,
because miracles and charms are something real and ordinary for fairy-tale
characters.
To create and render a mysterious and magic, real-like and wondrous world of
a fairy tale many linguistic means and stylistic devices are used, the leaders among
them undoubtedly, being epithets. It can be partially explained by the fact that they
allow us to vividly describe and at the same time re-create both the real-like fairy110

tale appearance and the behavior of the heroes. The latter always differ from real
people, because they are artificially created images, often grotesque and brighter
than the ones they could be in real life. The reader learns about the character of
fairy tale personages, studying their features, actions, movements, thoughts,
analyzing the attitude to other characters and to themselves.
At the same time, the national-cultural component can be identified and
highlighted via the thematic vocabulary reflecting the objects and phenomena with
inherent qualities which in ancient times of a specific nation were granted with
special magic properties. The fairy-tale world always contains national-cultural
specifics and reflects the structural-semantic and communicative features of the
language picture of the world of a particular nation.
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АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ
Поняття інтертекстуальності є відносно новим явищем у
вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці.

Це багатогранне явище, що

ґрунтується на концепції діалогічності М. М. Бахтіна, не має однозначного
визначення та реалізується в різних видах міжтекстової взаємодії.
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Особливості функціонування та роль цього терміна вивчали такі вчені, як С.
Авраменко, І. Арнольд, Р. Барт, І. Ільїн, Д. Кузьменко, Н. Кузьміна, В.
Налімов, Г. Новікова, І. Рубцов та інші лінгвісти. Варто зазначити, що деякі
положення і поняття теорії інтертекстуальності через їхню складність та
багатомірність й досі залишаються дискусійними, а проблеми – недостатньо
вивченими.
Досить багато питань, що стосуються прояву інтертекстуальності в
текстах інформаційного типу та особливості вираження алюзії в англійських
та українських заголовках як одного з головних мовних маркерів,
потребують подальшого детального вивчення. Алюзія характеризується
досить високою частотністю вживання в заголовках інформаційних текстів.
У своєму дослідженні ми розглядаємо алюзію (лат. allusion – жарт, натяк) як
стилістичний прийом, пов‘язаний із використанням у тексті фольклорного,
літературного, історичного чи побутового факту, а також відомого
афористичного вислову, крилатого слова, ідіоми [5, с. 13]. А. Ткаченко
вважає алюзію загальним принципом змістової інтерпретації тексту, який
постає на основі багатьох тропів, фігур, сюжетно-композиційних вирішень,
контекстуальних та інтертекстуальних конотацій тощо [6, с. 288]. У нашій
роботі алюзія досліджується як культурно–інтертекстуальна одиниця, яка є
носієм культурного та історичного розуміння та висвітлює ціннісні орієнтири
суспільства.
Мета нашого дослідження полягає у з‘ясуванні особливостей алюзії та її
місця в українських та англійських газетних заголовках; вивченні сучасного
україномовного та англомовного газетного заголовка як поля збереження та
трансляції

культурно-історичної

інформації,

яка

ототожнює

ціннісні

орієнтири суспільства та цим сприяє глибшому та детальнішому розумінню
ціннісної картини світу.
Газетний заголовок цікавить дослідників у плані багатьох актуальних
лінгвістичних проблем, серед яких на окрему увагу заслуговують мовні
особливості газетної назви. У наукових працях проблема газетних заголовків
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висвітлювалася в різних аспектах: з погляду їхньої структури, синтаксичної
природи, стилю та прояву. Багато вчених намагалися систематизувати
теоретичні засади вивчення феномену назви тексту, проте проблема
газетного заголовку донині залишається мало дослідженою.
Відповідно до структури газетні заголовки можна поділити на наступні
групи:
1) простий заголовок – як правило, складається з одного речення, яке
виражає певну закінчену думку;
2) ускладнений заголовок – відрізняється від простого тим, що він
формується з декількох самостійних, логічно завершених частин, які також
несуть певну закінчену думку;
3) заголовковий комплекс – сюди входить основний заголовок і
підзаголовки різноманітної складності і призначення [4, с. 235].
З позицій змістового наповнення можна говорити про три види
заголовків: заголовки-індикатори (вирізняють текст серед інших творів),
заголовки-образи, заголовки-символи (домінує підтекстове значення) [3, с. 5].
Отже, заголовок до інформаційного тексту (газетний заголовок) - це
логічно утворена одиниця, що має закінчену думку та призначення
транслювати культурно-історичну інформацію та виконувати

важливо

комунікативно роль у поданому інформаційному виданні.
Головною інтертекстуальною одиницею у творенні газетних заголовків
виступає алюзія. «Великий тлумачний словник сучасної української мови» за
редакцією В. Т. Бусела наводить наступне визначення алюзії: алюзія –
уживаний

у

художньому

творі

як

риторичний

прийом

натяк

на

загальновідомий історичний, літературний чи побутовий факт [1, с. 24].
Н. Г. Владімірова тлумачить алюзію як стилістичну фігуру, натяк на відомий
літературний чи історичний факт, риторичну фігуру. [2, с. 144].
На думку Н. О. Фатєєвої, алюзія – запозичення певних елементів
передтексту, за якими відбувається їх упізнавання в тексті-реципієнті, де й
здійснюється їхня предикація [7, с. 128]. Від цитати алюзію відрізняє те, що
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запозичення елементів відбувається вибірково, а ціле висловлювання або
частина тексту-донора, які співвідносні з новим текстом, присутні в
останньому ніби "за текстом" – тільки імпліцитно [7, с. 129].
Автор газетного тексту створює алюзію свідомо за допомогою
алюзитивного слова чи словосполучення у заголовку статті, яке дозволяє
установити зв'язок із вихідним джерелом. Як відомо, специфіка газетних
заголовків спрямована на велику читацьку аудиторію, а отже, використання
прийомів алюзії розраховане на освіченого читача, який зможе їх
виокремити,

застосовуючи

свої

знання

для

проведення

передтекстом. Функціональна роль алюзій у заголовках до

паралелі

з

мас-медійних

текстів може поєднувати кілька авторських інтенцій, основними з яких є
прагнення до лаконічності повідомлення (посилання на відомий факт, який
відбувся раніше) і використання алюзій

з метою надання експресивно -

емоційного навантаження інформаційному тексту (дуже часто самі алюзії
експлікують сильне експресивне забарвлення).
Отже, питання класифікації газетних заголовків та визначення алюзії як
однієї з культурно-інтертекстуальної одиниці та головного засобу реалізації
інтертекстуальності залишається й досі дискусійним. Аналіз наукових праць
свідчить,

що

алюзія

слугує

одним

з

найуживаніших

засобів

інтертекстуальності в газетних заголовках. Розходження в поглядах щодо
зазначеного феномена є підставою для уточнення міркувань про роль та
місце алюзії в газетному заголовку. Тому є перспектива детального вивчення
алюзії

як

культурно-маркованої

одиниці,

що

має

інформаційно-

інтертекстуальний підтекст у заголовках англомовних та україномовних
інформаційних текстів.
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Кожна сучасна людина усвідомлює, що переклад виконує
важливу соціальну і психологічну функцію на підсвідомому рівні. У процесі
перекладу у перекладача часто виникають ситуації, коли використання
значення слів і словосполучень, що подані у словнику, є неможливим. Тому
часто виникає потреба у відступі від прямого значення перекладу, тобто у
перекладацьких трансформаціях. [5; с. 48-74]
За

визначенням,

поданим

у

лінгвістичній

енциклопедії

О. О. Селіванової, трансформація – основа більшості прийомів перекладу,
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що полягає в зміні формальних (лексичні або граматичні трансформації) або
семантичних (семантичні трансформації) компонентів вихідного тексту при
збереженні інформації, призначеної для передачі. [3; с. 228]
Основними характерними рисами перекладацьких трансформацій є
міжмовний характер та цілеспрямованість на досягнення адекватності
перекладу.
Існує велика кількість класифікацій перекладацьких трансформацій
запропонованих різними авторами. [7, с. 78]
Л. К. Латишев класифікує перекладацькі трансформації за характером
відхилення від міжмовних відповідностей, і поділяє їх на:
1) морфологічні – заміна однієї категоріальної форми іншими або
кількома;
2) синтаксичні – зміна синтаксичної функції слів і словосполучень;
3) стилістичні – зміна стилістичного забарвлення відрізка тексту;
4) семантичні – зміна не лише форми вираження змісту, але і самого
змісту, тобто, за допомогою яких описана ситуація;
5) змішані – лексико-семантичні та синтаксично-морфологічні.
Розглянемо класифікацію О. Д. Швейцера, який розрізняє такі групи
трансформацій [8, с. 113]:
1) трансформації на компонентному рівні семантичної валентності у
разі застосування різного роду замін. Наприклад, заміна морфологічних
засобів

лексичними,

іншими

морфологічними,

синтаксичними

або

фразеологічними та інші;
2) трансформації, що здійснюються на референціальному рівні, тобто:
- конкретизація (або гіпонімічна трансформація);
- генералізація (гіперонімічна трансформація);
- заміна реалій (інтергіпонімічна трансформація);
- реметафорізаціі (заміни однієї метафори іншою);
- деметафорізаціі (заміни метафори її антиподом – неметафорою);
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3) трансформації на стилістичному рівні – компресія і розширення. Під
компресією мається на увазі еліпсис, семантичне стягнення, опущення
надлишкових елементів і лексичне згортання.
В другій половині ХХ століття і до сьогоднішнього дня,
перекладачі не відмовляються від лексикоцентричних прийомів перекладу,
але в той же час активно формуються текстоцентричні підходи, що
розглядають слово, словосполучення, речення в його функціональних
проявах, тобто його семантичні відтінки [1; с. 60]. Наприклад: «One cannot
put back the clock» - «Не можна перевести стрілки годинника назад»; «That
surgeon is a butcher» - «діяльність хірурга: операції на пацієнтах з метою
порятунку життя; діяльність м'ясника: розділка туш мертвих тварин з
метою споживання» [2; с. 27-107 ].
Для того щоб перекласти речення і визначити його смислове значення,
перекладачу необхідно знати змістове наповнення тексу, враховувати
ментальні особливості автора, вміти визначити значення концептуальних
метафор.
Для достовірності передачі інформації потрібно співвіднести концепт і
контекстне значення, що разом становить когнітивний аспект.
Концепт – термін, що слугує поясненню одиниць ментальних і
психологічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що
відображає знання й досвід людини; оперативна змістовна одиниця пам‘яті,
ментального лексикону, концептуальної системи й мови мозку, всієї картини
світу, відображеної у психіці людини [9]. Наприклад: «never entered into your
mind – тобі ніколи не спало на думку». У даному вислові відбулась заміна
усіх трьох компонентів концептуальної структури (повна образна заміна).
Когнітивний

аспект

перекладу

англійський

слів,

речень

є

вирішальними у сприйнятті носіями мови як навколишнього світу, так і своєї
власної культури. [5]
Отже переклад – це процес взаємодії різних культур, а перекладач – це
посередник, перед яким постає завдання не лише передати значення мовних
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засобів однієї мови іншою, а й передати під час перекладу культурні
особливості одного народу іншому.
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На сучасному етапі дослідження спостерігається до певної міри
переосмислення місця та ролі пунктуації художнього тексту: розвивається, з
одного боку, пунктуація тексту (G. Nunberg, Y. Kawaguchi, I. Fonagy, T.
Moriguchi,), а з іншого, – пунктуація розглядається як допоміжна невербальна
семіотична система, що бере безпосередню участь у реалізації мовленнєвої
діяльності в площині письмової комунікації (L. Elleström, O. Fischer, Ch.
Ljungberg G. White). За такої інтерпретації ролі пунктуації в художньому
тексті вона розглядається в межах параграфеміки.
Синтаксична

значущість

пунктуаційного

знаку

проявляється

в

членуванні тексту на граматично значущі частини, щоб актуалізувати
синтаксичну

будову

мови.

Семантична

суть

пунктуаційного

знаку

виявляється в тому, щоб передавати читачеві смисл висловлення, усуваючи
двозначність та протиріччя [1, с. 108]. Просодична функція пунктуації
полягає в передачі інтонаційного малюнку мовлення. Прагматична та
стилістична роль пунктуації реалізується через здатність пунктуаційного
знаку до передачі суб‘єктивного ставлення автора до зображуваної дійсності,
що містить експресивно-емоційе забарвлення [4, с. 26].
Дослідження поліфункційної сутності пунктуаційних знаків у художніх
текстах ґрунтуються на теоретичних засадах осмислення пунктуації з позицій
формально-синтаксичного,

комунікативно-синтаксичного,

функційно-

стилістичного та прагматичного підходів.
Пунктуація

частково

компенсує

в

письмовому

тексті

ті

екстралінгвальні фактори, які сприяють виразності тексту, що звучить, тобто,
власне, не лише просодику, але й міміку, жести [5, с. 100].
Графічні знаки (ГЗ) мають поверхневу та глибинну структури. Як
одиниці виключно писемного дискурсу вони семантизують ситуації усного
мовлення, допомагають адресатові осмислити полікодову інформацію, що
подається в текстах за допомогою вербальних та невербальних знаків [6, с.
24]. Семіотичному графічному знакові притаманна універсальна для усіх
знаків тріада – зовнішня форма, експлікаційна сила (функція, призначення),
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кореляція з денотатами. Різномаїтя останніх об‘єктивує поліаспектність ГЗ.
Серед ГЗ особливе місце посідають пунктуаційні знаки. Знаки пунктуації
співвідносяться з графікою та орфографією та із засобами писемної мови [4,
с. 179].
Корпус та функціонування пунктуаційних знаків змінюються під
впливом екстралінгвальних та лінгвальних факторів. Позиція знаку залежать
від характеру членування. У середині речення вживається кома, крапка з
комою, тире, дві крапки, три крапки. Парні пунктуаційні знаки (кома, тире,
лапки, дужки) співвідносяться з різними блоками. У кінці речення
вживається крапка, знак оклику / питання. Членування тексту актуалізується
за допомогою пропусків та інших графічних знаків.
В усному спілкуванні прерогатива належить інтонації. На письмі
велике комунікативно-прагматичне навантаження має параграфеміка з її
компонентами: графічна сегментація тексту, шрифтові та кольорові набори,
іконічні засоби. Параграфеміка може порушувати стандарти в письмових
текстах, відхилятися від норми. Лінгвовізуальні та іконічні елементи [3, с.
113] реалізують естетичну, символічну та емотивну функції.
Графічні знаки у своїй вторинній функції позначають емоції,
збільшують персуазивність семіотики [2, с. 190], фокусують увагу на
семантизації окремих блоків, корелюють зі знаками різних рівнів та
виступають еквівалентами знаків інших систем.
Так, наприклад, курсив обіймає морфемний, лексико-граматичний та
текстовий

рівні

мови.

Нестандартне

вживання

графічних

знаків

у

постколоніальних текстах дає підстави говорити про появу експресивних
графічних

засобів. Стабільними

стають

процеси

капіталізації

літер,

нестандартна актуалізація курсиву, лапок, крапок тощо.
Значний смислотвірний потенціал у сучасних англомовних художніх
текстах розкриває крапка. У характерологічних та оцінних конструкціях
крапка створює ілюзію стоп-кадру, укрупнюючи та підкреслюючи фрагмент
зображуваної дійсності або ж акцентуючи світосприйняття персонажу. В
120

узуальному контексті крапка є поліфункційним пунктуаційним знаком,
котрий разом із реалізацією структурно-смислової функції слугує також для
підвищення емоційно-експресивних характеристик тексту та створення
певних стилістичних ефектів.
На противагу своїй традиційній семантиці крапка має здатність
підсилювати

недосказанність,

дозволяючи

опускати

значні

відрізки

інформації та насичуючи текст виразнішими емоціями, ніж їхня вербальна
репрезентація. Власне в цьому і проявляється прагматична функція крапки,
використання якої виявляє суб‘єктивне ставлення автора.
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РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
Основні відмінні риси перекладу рекламного тексту пов‘язані з тим, що
перекладач повинен не лише передати змістові особливості оригіналу, що
відрізняється за формою, мовними засобами, але й має яскраво виражену
комунікативну направленість, яка теж має бути висвітлена у перекладі. У
ході перекладу таких текстів доводиться вирішувати як суто мовні,
лінгвістичні проблеми, спричинені розбіжностями в семантичній структурі і
особливостями використання двох мов в процесі комунікації, так і проблеми
так званої соціолінгвістичної адаптації тексту.
Рекламу часто називають «п‘ятою силою». Вона є двигуном ринкової
економіки, проте водночас вона – «соціальний механізм», який змінює
стосунки між людьми в суспільстві, їхній менталітет, а також створює новий
вид відносин. Реклама має свої закони створення, механізми впливу, способи
мовної організації, інтерпретації та перекладу, що орієнтований на
іншомовних споживачів рекламної продукції. Індустрія реклами розрізняє
рекламні продукти (включчаючи і послуги), які можна продавати,
використовуючи когнітивні аргументи або афектні стратегії переконання [1,
с. 239].
Через глобалізацію ринків та зростання ролі міжнародного туризму
переклад рекламних текстів набуває великого значення. Оскільки рекламні
компанії потребують великих коштів, підприємці намагаються використати
одну й ту саму стратегічну концепцію як матеріал на кількох ринках.
При перекладі рекламних текстів йдеться, перш за все, про те, щоб
підкреслити апелятивну функцію тексту в мові-перекладі. На першому плані
постає рекламне повідомлення. Але воно не завжди доходить до реципієнта
незмінним. Переклад може також змінити смисл оригіналу рекламного
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повідомлення, якщо інформація вихідного тексту не зовсім точно передана
на мову-переклад. Безперечно, дуже важливо повністю і точно передати зміст
тексту-оригіналу на іншу мову, його стилістичні та експресивно-емоційні
особливості, що перекладачеві вдається не завжди.
Вважається,

що

якщо

критерій

точності

перекладу

відповідає

ідентифікації інформації в різних мовах, то цей переклад можна назвати
―неушкодженим‖, тобто таким, що передаєінформацію однаковими мовними
засобами. На відміну від переказу, переклад повинен передавати не лише те,
що містить оригінал, а те, як написаний оригінал [2, с.37]. На цій основі в
рекламному дискурсі розрізняють прагматичний і семантичний компоненти,
які перебувають в ієрархічних відносинах: основну роль у рекламі відіграє
прагматичний компонент, який обумовлений логічною та емоційною
аргументацією, а семантичний компонент є додатковим.
Прагматичний компонент змісту, як слушно зауважує Львовська З.Д.,
визначає не лише тему повідомлення, а й комунікативну функцію кожного
елементу семантичної структури [3, с.132].
На думку Комісарова В. Н., перш ніж здійснювати переклад рекламних
текстів, слід з‘ясувати, чи варто його взагалі перекладати. Для цього
необхідно відповісти на два запитання:
1) чи виконує продукт подібну функцію на новому ринку?
2) чи викличе обраний у рекламному тексті імідж позитивні конотації у
споживача рекламної продукції?
Якщо на ці запитання Ви отримаєте позитивні відповіді, то для
перекладу можна застосувати одну з таких стратегій [1, с. 240]:
1. Відсутність перекладу: якщо йдеться про рекламу продуктів, які
виконують виключно апелятивну функцію, наприклад, парфуми, алкогольні
напої або прикраси, то зазвичай такі рекламні тексти залишають без
перекладу, тому що мета рекламного повідомлення досягається, насамперед,
за рахунок фотоефектів.
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2. Запозичення рекламного тексту: тут використовуються позитивні
асоціації країни-виробника та її культури, тому логотипи, слогани та
заголовки залишають без перекладу, хоча повідомлення в мові-перекладі
може доповнюватися додатковим текстом.
3. Прямий переклад: ця стратегія використовується рідше, тому що вона
менш за все враховує особливості культури мови-перекладу. Її застосовують,
коли необхідно передати велику кількість інформації, наприклад, у рекламі
технічної продукції.
4. Адаптація: фотоматеріал зберігається, але текст адаптують відповідно
до особливостей культури мови-перекладу. Найчастіше ця стратегія
використовується в туристичній рекламі.
5. Ревізія: фотоматеріал зберігається, проте формулюється зовсім новий
текст. Ця стратегія є ризикованою, оскільки фотоматеріал і текст мають
відтворювати єдиний рекламний концепт.
Проаналізовані техніки й особливості перекладу рекламного тексту
свідчать, що основна мета реклами – впливати на свідомість споживача,
привертати його увагу та переконувати його придбати певний товар. Тому
переклад рекламного тексту повинен враховувати стратегічні рішення
вихідної концепції та її потенційний результат на запланованому ринку.
Таким чином, у ході перекладу рекламних текстів має зберігатися
прагматична функція тексту-оригіналу. Переклад можна вважати адекватним
лише за умови, якщо він здійснює на реципієнта такий самий вплив, як і
текст-оригінал. Усі мовно-стилістичні засоби тексту оригіналу, які роблять
рекламу ефективною, бажано передати в мові перекладу, проте, прагматичне
наповнення тексту-перекладу повинне обов‘язково збігатися з прагматикою
тексту-оригіналу.
Список використаних джерел:
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УДК 81'1 : 81'22 : 81'374 +008
Колесник О. С., д. філол. н., професор
Київський університет імені Бориса Грінченка
МІФОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС І МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР
З ПОЗИЦІЙ М-ЛОГІКИ
При дослідженні феноменів різної етіології, що співвідносяться з
різноманітними формами організації матерії, явищами квантового виміру або
світів з варіативним ступенем реальності ми звертаємось до аналізу та
інтерпретації їхніх вербальних репрезентацій. Зазначені світи демонструють
просторову організацію, принаймні ті, що є доступними для емпіричного
спостереження або осмислення з позицій М-логіки (нечіткої категоризації,
природо-центризму,

плюралістичності

й

відносності

діалектичних

інтерпретацій, квантової природи семіозису) [3], у "проектному" метамовному моделюванні з урахуванням універсальних закономірностей
поступу відкритих (живих) систем у термінах причинно-системних відносин.
У цьому контексті ми розглядаємо міфологічний простір (МП) як вербальноінформаційний континуум, що охоплює втілені мовними засобами концептиміфологеми різних рівнів абстракції та узагальнення, об'єднані у міфологічні
сценарії. МП виявляється контейнером інтерпретаційних аксіоматичних
операторів, на основі котрих здійснюється інтерпретація вхідної інформації
та моделюються альтернативні варіанти світу, картини світів тощо. Виникає
питання, чому і на якій підставі міф і МП функціонують ся саме так.
Відповідь, очевидно, пов'язана з принципово вербальною природою міфу, а
також універсальними моделями взаємодії МП і дискурсивних просторів.
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Оскільки мовна система (передовсім як звуковий код, первинна іпостась
котрого, гіпотетично, становила засіб фрактального моделювання бажаних
станів речей у світі, субститут ритуально-магічних практик як прямих енергоінформаційних взаємодій) [2] матеріалізує та певною мірою опосередковує
когнітивну діяльність людини, ми ведемо мову про ізоморфність мовномовленнєвих структур і вищої нервової діяльності (ВНД) людини. Йдеться,
насамперед, про кореляцію вербалізованого знання і відносно усталених
комбінацій синтезованих білків, динаміки проходження сигналу у нервовій
тканині, дотичних до осмислення типових наборів явищ і понять. При цьому
повторюваність електрохімічних реакцій у представників лінгвоспільнот
протягом кількох поколінь сприяє закріпленню певних ознак людини (якщо не
видових,

то

щонайменше

когнітивно-поведінкових

та

аксіологічно-

орієнтаційних) на генетичному рівні. Відповідно, рекурентна реалізація
міфологічно орієнтованих дискурсивних практик (генерування й інтерпретація
міфологічних

текстів)

розуміється

як

основа

генетично

усталених

ірраціональних смислів як інхоативних інтерпретаційних структур, якими
оперує людина (фундаментальною онтологічною ознакою людини є схильність
вірити, а також прагнення раціоналізації дійсності або моделювання бажаних
станів речей). З огляду на варіативну алгоритмічність когнітивних і
нейрофізіологічних процесів, що забезпечують нежорстку ірраціональнораціональну категоризацію світу людиною, а також подібність біологічних і
мовних механізмів (явища синонімії та омонімії генів, "зчитування" та
контекстуальної інтерпретації інформації генетичним апаратом людини,
специфічна комбінаторика амінокислот як своєрідний "синтаксис" та ін.) ми
ведемо мову про універсальність текстової структури як форми організації
інформації. Дискурс і дискурсивні практики ми співвідносимо з плинним
синтезом текстів (організованих за відносно усталеними правилами енергоінформаційних конструктів), тобто, гнучких адаптивних програм, реалізованих
у змінних контекстах. Обсяг залученої інформації, вектор інтерпретації, ступінь
дотримання правил аранжування мовних та інформаційних квантів є
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варіативними, що відповідає сутності "лінгвістичної змінної" μ(x) [1]
(референція мовних знаків і категоризація позначуваних явищ є "нечіткими",
обсяг понять є розмитим, концептуальні й семантичні області перебувають у
станах зближення, накладання, перетину). Контури "дискурсивних просторів"
визначаються польовими структурами, генерованими в ході електрохімічних
реакцій у ВНД індивідів та підсилюваними за механізмом резонансу при
взаємодії груп і колективів людей.
Базовим

механізмом

дискурсу-тексту

є

безперервний

синтез

ноематичних смислів, генерованих на основі запропонованих у тексті
"семантичних орієнтирів" (динамічний семіозис) та модифікованих у змінних
контекстах.

Універсальну

інтерпретативну

базу

становлять

елементи

міфологічного простору як базові аксіоматичні інтерпретативні оператори.
Більш "точне" конфігурування програми тексту-дискурсу відбувається при
зіставленні вхідних сигналів з елементами "вторинної міфології" (ідеології,
релігійного вчення, соціальної доктрини, базових постулатів певної наукової
парадигми, "понять" як регуляторів відносин у кримінальній групі тощо).
Вторинна

міфологія,

у

свою

чергу,

характеризується

власною

"терміносистемою", а точніше, узуальними номінаціями фокусних концептів,
що окреслюють референтивні контури певного дискурсивного простору.
Відносно усталені набори таких мовних одиниць структурують "семантичну
матрицю" дискурсивного простору. Відповідні кластери мовних знаків
вербалізують низку концептів, фокусних для певного світу / станів речей у
ньому,

викликаних

перебігом

типових

сценаріїв,

значення

котрих

породжують ситуативні ноематичні смисли у динамічних варіативних
контекстах. Нарешті, формування ноематичних кластерів і профілювання
ситуативно релевантних смислів відбувається за допомогою просодичних
засобів і стилістичних прийомів, що певним чином відхиляються від набору
узуальних правил аранжування елементів мовного коду.
Таким чином, "міфологізування" та "ірраціональна раціоналізація"
розуміються як базові механізми моделювання альтернативних світів у
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широкому

розумінні

та

фейкових

реальностей

як

маніпулятивних

конструктів, що впливають на перебіг подій у "первинному" емпірично
досяжному світі
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Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
ОБРАЗ АВТОРА В ПЕРВИННИХ ТА ВТОРИННИХ ТЕКСТАХ
ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Питання про роль автора у кодуванні повідомлення та концепція
образу автора є одними з ключових у літературознавстві, лінгвістиці тексту,
філології, перекладознавстві та інших лінгвістичних дисциплінах. Особливо
багато уваги приділив розвідці поняття образу автора В.В. Виноградов ще у
30-х роках минулого сторіччя. Образ автора виявляється вершиною
пересування від реального творця мовлення та суб'єкту розповіді. Отже,
образ автора висвітлюється при виявленні і розмежуванні більш визначених і
конкретних понять [2, с. 76].
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Автор в художньому творі може вивчатися з різних позицій, що цілком
природно, адже творець проявляється на всіх рівнях свого творіння, а прояв
автора в тексті художнього твору може мати різний характер. По-перше,
автор – це реальна людина, письменник, автор художнього твору. З цієї точки
зору розглядається його біографія або його літературна спадщина.
Біографічний чи реальний автор частіше всього не збігається з авторомоповідачем, тобто голосом автора як образом автора художнього твору в
свідомості читача. Наприклад, автор з тонким почуттям гумору може бути в
житті дуже стримана людина.
Вивчення біографії автора не представляється складним, якщо,
звичайно, сам автор не приховує подробиці своєї біографії. Наприклад,
інформацію про реального автора В. Пелевіна знайти досить складно: «Автор
практично не з'являється на публіці, дуже рідко дає інтерв'ю і віддає перевагу
спілкуванню в Інтернеті. Все це стало приводом для різних чуток:
стверджувалося, наприклад, що письменника взагалі не існує, а під іменем
«Пелевін» працює група авторів або комп'ютер». На сайті творчості автора
розміщені статті про його твори, що є, мабуть, основним джерелом
інформації. Про самого письменника можна дізнатися тільки на стартовій
сторінці, в інтерв'ю і на фото він завжди в темних окулярах.
Автор-оповідач, або образ автора, знаходиться в області читацького
сприйняття, інтерпретації, що також робить вивчення поняття досить
непростим. Чіткої методики аналізу не існує, об'єкт вивчення трактується
дуже широко. Всі ці фактори свідчать про актуальність дослідження поняття
«образ автора». В.В.Виноградов вважає, що образ автора складається з
мовних

особливостей

тексту,

які

акумулюють

його

індивідуальну

приналежність, є авторськими. Саме тому термін визначається не зовсім
чітко та сприймається як багатозначний. Крім того, існують суміжні поняття,
що конкретизують досліджуваний концепт в різних аспектах. На думку
В.В.Виноградова, основним показником образу автора служить ставлення
автора до теми [Цит. по: 4, с. 56]. Авторська позиція, або авторська
129

модальність, також розуміються як авторське ставлення до зображуваного.
Це виражається на змістовному рівні через семантичні домінанти і
особливості мотивуючої структури [6, с. 167]. Фактично виявлення
характеристик авторської модальності може спиратися на аналіз заголовка,
ключових слів, власних назв і ремарок художнього твору. Так, А.Б. Єсін для
визначення терміну образу автора використовує терміни «авторська
позиція», «авторська оцінка» і навіть «авторський ідеал». Останній
визначається як «уявлення письменника про вищу норму людських відносин,
про людину, яка втілює мрії автора про те, якою має бути особистість» [3, с.
38].
Для розуміння образу автора, необхідно уточнити деяку специфіку
цього об'єкта. Річ у тому, що поняття образу автора, будучи неточним з
погляду точних наук, виявляється достатньо точним для літературознавства,
якщо усвідомити особливий характер точності в художній творчості. Образ
автора, природно, створюється в літературному творі мовними засобами,
оскільки без словесної форми немає і самого твору, проте цей образ
твориться читачем. Він знаходиться в царині сприйняття, звичайно, заданого
автором, причому заданого не завжди з волі самого автора. Саме тому, що
образ автора більше належить до сфери сприйняття, а не матеріального
вираження, виникають труднощі в точності визначення цього поняття. Хоча,
звичайно, образ автора твориться на базі структури тексту. До речі, адже
таких понять, що важко уловлюються і визначуваних, хоча що безперечно
існують, в науці багато, узяти, наприклад, той же підтекст.
Звичайно, образ автора слід шукати «в принципах і законах словеснохудожньої побудови» (за В. В. Виноградовим), але образ автора, як і
глибинний зміст твору, більше сприймається, вгадується, відтворюється, ніж
читається в матеріально зображених словесних знаках (пор. різне прочитання
художнього твору різними людьми, в різні епохи).
Для підкріплення думки про людську суть автора наведемо декілька
висловів щодо прояву особи автора в його творінні, його ставлення до того,
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що зображується в творі. «Творець завжди зображується в творінні і часто –
проти волі своєї» (Н. М. Карамзін). «Кожен письменник, до певної міри,
зображує в своїх творах самого себе, часто всупереч своїй волі». «У всякому
витворі мистецтва, великому або малому, аж до найменшого, все зводиться
до концепції» (Й. Гете). «Всякий художній твір є завжди дзеркалом свого
творця, і замаскувати в нім свою натуру жоден не може» (В. В. Стасов) [2, с.
63].
Як бачимо, поняття образу автора при всій своїй невизначеності та
розпливчастості служить інструментом для досліджень, які потребують
математично точні критерії. Це, у свою чергу, наводить на думку про
можливість коригування самого поняття «образ автора», яке, перш за все,
пов'язано зі стилем автора і тому може бути трансформовано в поняттятермін «образ стилю автора».
Підсумовуючи сказане, можна відзначити, що з'ясування суті поняття
образу автора і виявлення його відносини до понять продуцента мови і
суб'єкта оповіді чи розповіді, може допомогти в усвідомленні суті
літературного твору і запобіжить можливість руйнування семантикостилістичної і структурної цілісності творів друку.
Образ автора - це не простий суб'єкт мовлення, найчастіше він навіть
не названий на структурі художнього твору. Це - концентроване втілення суті
твору, що об'єднує всю систему мовних структур персонажів у їх
співвідношенні з оповідачем, оповідачем або оповідачами і через них є
ідейно-стилістичним осереддям, фокусом цілого.
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТА МІФОЛОГІЧНІ МОТИВИ НІМЕЦЬКОГО
ЕТНОУНІКАЛЬНОГО КОНЦЕПТУ TORSCHLUSSPANIK
Низка моїх наукових розвідок присвячена опрацюванню перспективної,
на мій погляд, методики, яка покликана підсилити верифікаційну надійність
методологічних процедур актуальної нині на пострадянському мовознавчому
просторі

зіставної

лінгвокультурології,

основною

епістемологічною

одиницею якої вважається такий ментальний конструкт, як лінгвокультурний
концепт. Апробацію цієї методики [див., напр.: 1; 2] здійснено передусім з
метою встановлення лінгвоспецифіки імен німецьких лінгвокультурних
концептів, бо інколи науковці декларують лінгвоспецифічність, спираючись
виключно на авто- або гетеростереотипи, а не на об‘єктивний лінгвістичний
аналіз. Це може скерувати дослідника на хибний шлях, тобто на пошук
лінгвоспецифіки мовних одиниць там, де її, власне, і немає.
Апробована методика є, на моє переконання, однією з перших процедур
концептного аналізу, оскільки вона дозволяє визначити не лише мовні
еквіваленти імен зіставлюваних концептів, що уможливлює (1) встановлення
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повних / неповних смислових еквівалентів при зіставному вивченні
етноспецифічних концептів, але й (2) виявити мовленнєві відповідники у
випадку лакунарності імен досліджуваних концептів, що дає змогу
ідентифікувати близькі смислові кореляти при контрастивному аналізі
етноунікальних концептів. Останній момент дозволяє встановити межі того
фрагмента когнітивної (концептної) картини світу (ККС) у «лінгвокультурімішені» vs. «лінгвокультурах-мішенях», який хоч якоюсь мірою охоплює
близькі для аналізованого концепту в «лінгвокультурі-джерелі» смисли.
Такий підхід є особливо актуальним у тих наукових розвідках, які виводять
зіставний

або

перекладацький

аналіз

на

кроскультурний

трансфер

етноспецифічних і етноунікальних концептів (концептотрансфер).
Пропонована

методика

передбачає

послідовне

залучення

(1)

екстралінгвальної інформації про той чи інший лінгвокультурний концепт,
(2) низки процедур методів традиційного мовознавства (етимологічний,
дефініційний, контекстний аналіз) та (3) даних корпусної лінгвістики
(статистика, мовні корпуси). Важливим складником цієї методики є
виявлення

за

допомогою

перекладу

тих

смислових

відтінків

імен

досліджуваних концептів, яких бракує в одній із досліджуваних мов або які є
надлишковими, тобто їх неможливо нейтралізувати при перекладі.
Наголошу, що значною мірою емпіричний складник як цієї методики,
так і лінгвометодології в цілому підсилюється за рахунок лінгвокорпусних
даних.

Останні

уможливлюють

також

визначення

лінгвокультурної

значущості певного концепту в тому чи іншому мовному соціумі. Опора на
лінгвокорпусні дані є особливо виправданою в тих випадках, коли
дефініційний та етимологічний аналізи не дають верифікаційно надійних
результатів щодо досліджуваної мовної одиниці, оскільки і кодифіковане
значення, і етимологічна інформація можуть бути просто відсутніми.
Прикладом тут може слугувати німецький етноунікальний концепт
TORSCHLUSSPANIK. Про унікальність останнього свідчить, поміж іншого,
лакунарність його імені (принаймні в європейських мовах). У такому
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випадку потрібно (1) на рівні мови відшукати хоч приблизні відповідники в
іншій мові vs. інших мовах, а (2) на рівні свідомості – смислові кореляти, які
презентують відповідний фрагмент ККС у «лінгвокультурі-мішені» vs.
«лінгвокультурах-мішенях». У цій розвідці такою «лінгвокультуроюмішенню» слугує українська лінгвокультура, для представників якої цей
концепт є абсолютно «чужим».
Отже, щоб визначити смисловий зміст концепту TORSCHLUSSPANIK,
методологічно коректним є залучення перекладацького аналізу дискурсивних
зразків, які містять ім‘я цього концепту, з німецької мови на українську. З
цією метою я послуговуюся газетним підкорпусом корпусу текстів DWDS
[3],

де

словоформа

Torschlusspanik

є

найбільш

частотною

(384

слововживання). При перекладі дискурсивних зразків слід ураховувати
етимологічне, історико-культурне та міфологічне підґрунтя мотиваційної
бази лексеми Torschlusspanik:
1) етимологічні дані щодо цієї лексеми відсутні;
2) історико-етимологічне тло аналізованого слова є також не зовсім
чітким. Як правило, виникнення цього слова пов‘язується з традицією
закривання у вечірній час воріт у тих містах, які були оточенні захисним
муром. У такий спосіб громадяни міста були захищені вночі, але ті, хто
запізнювався до закриття воріт, мав платити окрему ренту за в‘їзд, що
неабияк дратувало містян. Цей факт, як ми побачимо далі, ліг в основу
стрижневого змісту лексеми Torschlusspanik – «страх запізнитися»;
3) у германській міфології, як і у слов‘янській, ворота слугують межею
між життям і смертю. Підтверджують це також і давньогрецька та
давньоримська міфології. Тому страх / паніка перед закриттям воріт може
означати страх або паніку перед швидкоплинністю життя та неминучістю
смерті, тобто закриті ворота – це смерть, а ворота, що закриваються, – це
смерть, яка скоро настане. Відповідно, у людини виникає страх (паніка) від
усвідомлення того, що життя скоро спливе, тому залишається все менше часу
для реалізації якихось планів / задумів / перспектив.
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З огляду на обмежений обсяг пропонованої розвідки наведу лише
показові приклади, на основі перекладу яких я визначив зміст лексеми
Torschlusspanik:
(a) Fans des Sommerwetters müssten also keine «Torschlusspanik»
entwickeln, sagte der Meteorologe // Отже, за словами метеоролога,
любителям літньої погоди не слід панікувати, що літній сезон може скоро
закінчитися;
(b)

Die

SPD

sei

angesichts

der

Umfragewerte

anscheinend

in

Torschlusspanik // З огляду на результати опитувань СДПН, здається,
лихоманить із-за втрати можливостей через брак часу;
(c) Dies kann eine übersteigerte Erfolgserwartung an sich selbst sein, eine
nicht erfüllbare Erwartung an den potentiellen Partner oder so etwas wie
Torschlusspanik // Це може бути завищене очікування успіху самим собою,
реальне очікування потенційного партнера або чогось подібного на кшталт
«Torschlusspanik», тобто паніки (страху) через те, що людині все ж не
вдається знайти гідного партнера для шлюбу, сім’ї, сумісного життя,
народження дітей, а репродуктивний період скоро закінчується;
(d) Während alle um ihn herum vom Reihenhäuschen träumen und seine
Freundin

vom

Kinderkriegen,

flüchtet

der

Brauereiangestellte

[…]

in

Torschlusspanik nach Argentinien […] // У той момент як усі навколо нього
мріють про зблокований житловий будиночок, а його подруга – про
народження дитини, працівник броварні […] тікає через страх, що
життєвий час для реалізації задумів невпинно спливає, до Аргентини […];
(e) Denn die Torschlusspanik der Mittdreißiger […] ist nur allzu bekannt: die
Ahnung, dass die Zeit abläuft, fürs Kinderkriegen, für die Karriere // Тому що
«Torschlusspanik» тридцятип’ятирічних, тобто страх, що життя швидко
проходить, […] є досконально відомим: відчуття, що час для народження
дітей, для кар’єри спливає;
(f) Die handelsübliche Arbeitszeit für ein Buch beträgt zwar ein ganzes Jahr,
aber wir überspringen die Hälfte des Jahres […] und steigen direkt in die
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Torschlusspanik ein // Попри те, що час роботи над книгою складає за
стандартними мірками цілий рік, ми перестрибуємо півроку […] і
втрапляємо прямо у стан паніки, яка викликана тим, що часу вже зовсім не
залишається;
(g) Wenn seine Analyse richtig sein sollte, so wird eine «Torschlusspanik» an
den Rentenmärkten die Kurse nach oben treiben und die Renditen fallen lassen //
Якщо його аналіз виявиться правильним, то «Torschlusspanik», тобто паніка
через брак часу, спровокує стрімкий ріст курсів на ринках цінних паперів із
твердим відсотком та падіння доходів;
(h) In diesem Ratgeber-Artikel geben wir Ihnen Tipps, wie Sie
Torschlusspanik in der Partnersuche vermeiden und dennoch rechtzeitig den
Traumpartner finden // У цій статті ми надамо Вам поради, як уникнути
страху через зрілий вік при пошуку партнера та як, усе ж таки, вчасно
знайти партнера Вашої мрії.
Як бачимо, часом для передачі змісту лексеми Torschlusspanik потрібне
ціле складне речення (c). При цьому ж самі німці можуть брати це слово в
лапки, підкреслюючи оригінальність поняття, яке воно номінує (a), (g).
Інтегральна семантика, яку передає ця лексема, – це (1) «страх запізнитися»
та (2) «страх не встигнути», а основними семантичними відтінками є (3)
«страх через брак часу» (b), (f), (g); (4) «страх через швидкоплинність часу»
(a), (e); (5) «страх не знайти через швидке старіння партнера / партнерку (що
спонукає часто до випадкових і швидкоплинних контактів)» (c), (e), (h); (6)
«страх не зреалізувати якість життєві / кар‘єрні плани через зрілий вік» (d).
Замість лексеми страх можна вживати при перекладі українською мовою і
лексему паніка. Хоча це не принципово, бо паніка є ні що інше, як стан
інтенсивного страху. Прикметно, що страх у слові Torschlusspanik пов‘язаний
головним чином із процесом швидкого старіння людини та наближення
смерті.
Таким чином, за допомогою запропонованої в цій розвідці методики
виявлено, що німецький етнокультурний концепт TORSCHLUSSPANIK
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сформувався на основі історико-культурних і міфологічних смислів, які і в
наш час зберігають свою актуальність, що підтверджує мовленнєвий
матеріал. Зрозуміло, що у свідомості сучасних представників німецької
лінгвокультури лише імпліцитно активується інформація про середньовічну
традицію закривання воріт міста у вечірній час або про міфологічну
символіку воріт у межах європейського лінгвокультурного простору,
оскільки нині в цьому концепті домінують смисли «середнього віку» людини
та пов‘язані з ним страхи. Що ж тоді говорити про представників
українського мовного соціуму, для яких символічне значення закривання
воріт як перехід від життя до смерті (ворота закриваються – життя добігає
кінця та настає смерть) є фактично чужим. З цієї причини здійснення
концептотрансферу

зі

збереженням

форми

німецького

концепту

(транскрипція / транслітерація) не дасть жодного ефекту, бо такий фрагмент
є відсутнім у ККС українців. Відтворити ж цей фрагмент німецької ККС в
українській ККС можна за допомогою актуалізації смислових корелятів
концепту

TORSCHLUSSPANIK

–

СТРАХ,

ЧАС,

СЕРЕДНІЙ

ВІК,

СТАРІННЯ, ЖИТТЯ, СМЕРТЬ, активуючи передусім їхні символічноміфологічні смисли.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ГІПЕРТЕКСТ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ
ДИСКУРСИВНИХ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПРАКТИК
У сучасну епоху глобальних комунікацій Інтернет-спілкування набуває
широкої популярності. Воно акумулює величезну різноманітність мовних
практик, способів і форматів комунікації. Ідея гіпертекстуальності отримала
своє розповсюдження завдяки комп‘ютерним системам. Сучасний гіпертекст
як своєрідна дискурсивна одиниця постає сукупністю референтних текстів,
поєднаних апаратом посилань, які перебувають у зоні безпосереднього
доступу реципієнта.
Найчастіше комунікативний процес в Інтернеті підтримується в
текстовій формі. Значення текстового компонента в Інтернеті виходить на
перший план. І, природно, лінгвістика тексту повинна відігравати ключову
роль у вивченні комунікативного простору Інтернет, як особливого
середовища дії тексту.
На переконання О.С. Клочкової, «електронний гіпертекст – особлива
нелінійна форма організації мовного твору, що складається із пов‘язаних між
собою текстових елементів, що функціонують в комп‘ютерному середовищі»
[3, с. 8].
М. Візель виділяє певні властивості гіпертексту, які надають йому
специфічності відносно інших дискурсивних форм: о виходять за рамки
традиційного розуміння тексту:
• дисперсність структури (інформація представлена у вигляді окремих
блоків, зв‘язаних між собою; реципієнт від однієї частини тексту
безпосередньо та швидко може перейти до іншої частини);
• нелінійність гіпертексту (читач сам комбінує фрагменти інформації,
складаючи свій власний текст);
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• мультимедійність (використання всіх засобів дії на читача, особливо
комп‘ютерних – звуку, анімації і т.ін.);
• інтерактивність (наявність різних електронних посилань, коментарів,
гостьових книг, дискусій, чатів);
• доступність (інформація розташовується в зручній для реципієнта
послідовності, деякі частини тексту зустрічаються багато разів, таким чином
досягається розуміння й інтерпретація окремих підчастин тексту) [1].
Слід зупинитися на тому, що поняття «гіпертекст» корелює із такими
поняттями, як «інтертекст» та «квазігіпертекст». У працях із лінгвістики
тексту останніх років терміни «інтертекстуальність» і «інтертекст» набули
дуже широкого поширення (Ю. Крістєва, Р. Барт, І. Ільїна, Н.А. Фатєєва,
Н.Ф. Ковальова та ін. При цьому поняття «інтертекстуальність» частіше
витлумачують у межах художніх творів, в які включені створені раніше
тексти.
Водночас поняття «гіпертекстуальність» витлумачують як іманентну
текстову характеристику, властиву як традиційним друкарським текстам, так
і електронним текстам і гіпертекстам. У результаті її дослідження був
зроблений висновок про те, що лінійність і нелінійність є зовнішніми
характеристиками тексту, а гіпертекстуальність – внутрішньою іманентною
ознакою. [4, сс. 93–97].
Поширеним

у

сучасній

метамові

лінгвістики

є

також

термін

«квазігіпертекстуальність». На думку О.В. Дєдової [2, с. 23] таку номінацію
слід використовувати на позначення певної специфіки традиційних творів,
які через ті або інші причини нагадують нам електронний. Отже, під
квазігипертекстуальністю слід розуміти лише певну зміну, яку зазнає текст
під час переміщення в електронне середовище, при цьому даний текст не
забезпечується гіпертекстовими посиланнями і читається лінійно.
Для

сучасного

перекладознавства

особливий

інтерес

становлять

електронні онлайн-енциклопедії, найвідомішою з яких є вільна онлайненциклопедія «Вікіпедія». Вікі-спільнота, що налічує тисячі авторів139

волонтерів, опікується створенням та редагуванням статей, а також їх
перекладом іншими мовами.
Неабиякий

інтерес

з

погляду

перекладознавства

викликають

перспективи перекладу статей та обмін відомостями між іншомовними
розділами. Цікавими є також місце та роль України у розвитку цієї
енциклопедії, обсяги україномовного розділу та питання про його можливе
розширення знов-таки за рахунок перекладів.
Вибір стратегій і тактик перекладу гіпертектсів залежить від низки
факторів. На нашу думку, в контексті особливостей перекладу електронного
гіпертексту «Вікіпедії» продуктивними будуть такі основні перекладацькі
стратегії і тактики: 1) збереження структури елктронного гіпертексту
(наявність

змісту,

збереження

вихідного

тексту,

наявність

3) збереження

всіх

блоків

послідовності;
аналогічних

електронного

2) дотриманняя
оригіналові

гіпертексту;

рубрик

ілюстрацій);
4) збереження

текстонормативної еквівалентності; 5) коректний переклад гіперпосилань і їх
прив‘язання до відповідної статті в цільовому мовному розділі.
Список використаних джерел:
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«ЛАКУНА»: ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНУ В СУЧАСНІЙ
ЛІНГВІСТИЦІ ТА ТРАНСЛЯТОЛОГІЇ
У сучасному інформаційному суспільстві відбувається постійна
взаємодія різних етносів, культур, держав, які постійно обмінюються
інформацією. Значний акцент робиться на правильному сприйманні та
розумінні інформації представниками різних етнічних груп, що знаходить
своє

відображення

в

актуальних

працях,

присвячених

проблемам

транслятології, міжетнічної та міжкультурної комунікації. Знаковий характер
мови виходить на перший план, а отже, й успішна комунікація не можлива
без правильної інтерпретації понять. Кожен комунікативний акт несе в собі
певний набір маркерів, серед яких особливу роль відіграють маркери
етнокультурні. «Дві національні культури ніколи повністю не співпадають.
Це

витікає

із

того,

що

кожна

складається

із

національних

та

інтернаціональних елементів» [1,с.247].
На своєрідність інтерпретації повідомлення впливає і наявність у
лінгвосоціокультурній системі етносу певного відповідника, який дослівно
передає реалію іншої культури. Відсутність такого еквівалента називається
комунікативною лакуною (від лат. lacuna – заглиблення, впадина, провал,
порожнина; від франц. lacunе – пустота, розрив, пропуск, пусте місце).
Термін лакуна був уперше введений до наукового обігу канадськими
лінгвістами Ж. Віне та Ж. Дарбальне, які визначили його як «явище, котре
має місце всякий раз, коли слово однієї мови не має відповідника в іншій
мові [2, с.96].
Лакуна (в широкому сенсі) —

національно-специфічний

елемент

культури, який знайшов відповідне відображення у мові та мовленні носіїв
цієї культури і який в процесі комунікації або не розуміється взагалі, або
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розуміється недостатньо носіями іншої лінгвокультури. Лакуна (у вузькому
сенсі, т. зв. «мовна лакуна») — відсутність у лексичній системі мови слова
для позначення того чи іншого поняття.
Питання лакунарності розглядалось із різних точок зору такими
дослідниками, як В. Бєлянін (з точки зору психолінгвістики), Ф. Бацевич, А.
Вежбицька, Г. Гачев, А. Леонтьєв, Ю. Сорокін, І. Стернін, Ю. Степанов (з
точки зору лінгвістики і культури), Т. Данильченко (з точки зору філософії й
культури), Ю. Лотман (з точки зору культури) та багатьма іншими.
Г. Гачев називає лакуни «задирками, котрі задираються в процесі
міжкультурної комунікації» [3, с.77-92]. Ф. Бацевич виокремлює такі
різновиди лакун, як екзоетнічна (міжмовна), ендоетнічна (внутрішньомовна),
етнографічна (характеризується відсутністю певної реалії в культурі, яка є
рідною для одного з комунікантів, але є характерною для культури іншого
комуніканта), інтракультурна (відсутність відповідників на різних етапах в
межах

однієї

культури),

комунікативна

(неможливість

передати

за

допомогою мовних засобів певну комунікативну особливість у межах однієї
лінгвокультурної

спільноти),

контрасивна

(відсутність

лексичних

відповідників у межах однієї мови внаслідок розчленування суспільства на
субкультури) [4].
І. Стернін зазначає, що «якщо в одній із мов лексична одиниця
відсутня, то говорять про наявність лакуни у цій точці лексичної системи цієї
мови; у мові зіставлення відповідна одиниця стає безеквівалентною (тобто
одиниця однієї мови не має відповідної одиниці в іншій мові)» [5, с.647-648].
Такі дослідники, як С. Влахов та С. Флорін, під поняттям лакуни розуміють
певні реалії, як особливу категорію засобів вираження, тобто «слова і
словосполучення, які називають об‘єкти, що є характерними для життя
(побуту, культури, соціального та історичного розвитку) одного народу і є
чужими для іншого, котрі, будучи носіями національного і/або історичного
колориту, не мають таких відповідників в іншій мові» [6, с.416].
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По-іншому

тлумачать

термін

«лакуна»

Ю.

А.

Сорокін

та

І. Ю. Марковіна. Вони вживають термін лакуна в широкому сенсі, відносячи
всі явища, що вимагають додаткового пояснення при контакті з іншою
культурою. Зазначені дослідники вважають за доцільне і методологічно
виправданим застосування цього терміна при зіставленні не тільки мов, але і
деяких інших аспектів культури. «Лакуни в найзагальнішому розумінні
фіксують те, що є в одній локальній культурі, і чого немає в іншій», – вважає
І. Ю. Марковіна [7, с.257]. У свою чергу Ю. А. Сорокін стверджує, що «...
художня література може бути розглянута як сукупність збігів і розбіжностей
(лакун), що вимагають інтерпретації і є способом існу- вання смислів (що
реалізовуються через подання), традиційно функціонуючих в тій чи іншій
локальній культурі». Іншими словами, на думку дослідника, «... лакуни є
наслідком неповноти або надмірності досвіду лінгвокультурної спільності»
[8, с.187].
Наявність такої кількості тлумачень терміну і диверсифікація підходів
до вивчення даного лінгвосоціокультурного феномену свідчить про
своєчасність і наукову перспективність дослідження лакун з точки зору
транслятології.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРИЛІНГВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ОСВІТИ ЛЮКСЕМБУРГУ
Велике герцогство Люксембург, країна площею 2 586 квадратних
кілометрів, із населенням 582 972 (дані 2016 р.) та тримовною системою
освіти, останнім часом демонструє збільшення вагомості на світовому
освітньому просторі. Освіту Люксембургу можна охарактеризувати як чітко
організовану, послідовну, неперервну та тримовну систему, що охоплює 4
основних цикли: початкова освіта, середня освіта І рівня, середня освіта ІІ
рівня, вища освіта.
Варто зауважити, що у Люксембурзі статус "національної" мають три
мови: люксембурзька, німецька та французька. Отож, для того, щоб у
дорослому віці діти могли вільно володіти державними мовами, уряд
Люксембургу чітко встановив мовні пріоритети за освітніми циклами. Таким
чином, дошкільна освіта здійснюється переважно люксембурзькою мовою,
початкова освіта – німецькою мовою, середня І циклу – французькою,
середня ІІ циклу – німецькою та французькою мовами, вища освіта –
німецькою, французькою, англійською мовами. Тобто, вступаючи до вищих
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навчальних закладів (далі ВНЗ) абітурієнти не мають жодних мовних
перешкод і обирають спеціальність не за мовним аспектом, а за покликанням.
Щодо іноземних учнів чи студентів (варто зазначити, що більшість
навчальних закладів Люксембургу зорієнтована на іноземних абітурієнтів),
то при навчальних закладах усіх рівнів діють підготовчі мовні курси, які
надають необхідні мовні знання для отримання освіти у бажаному
навчальному закладі .
Професійне

визначення

майбутніх

фахівців

Люксембургу

розпочинається на вторинному освітньому рівні. Так, наприкінці початкової
школи дитина отримує характеристику вчителя, яка базується на академічних
результатах. За результатами навчальних успіхів дитини та характеристики
вчителя, батьки мають визначитись із подальшим освітнім напрямом дитини:
класичний ліцей (фран. lycée classique) чи технічний ліцей ( фран.
lycée technique)[2].
Класична середня освіта забезпечує учнів загальноосвітнім навчанням.
Такий освітній напрям готує учнів до навчання у ВНЗ та опанування
університетських програм підготовки. Особлива увага надається вивченню
іноземних мов. Учні мають опанувати, щонайменше, дві іноземні мови на
вибір (італійська, іспанська, тощо). Після завершення класичної середньої
освіти учні отримують атестат про закінчення середньої школи (фран.
diplôme de fin d'études secondaires). Середня технічна освіта передбачає,
насамперед, підготовку до професійної діяльності та забезпечує можливість
вступу до ВНЗ [3].
Варто підкреслити зацікавленість організаторів освіти у тому, щоб учні
мали доступ до навчальних закладів міжнародного рівня. Так, окремі
коледжі/ліцеї (навчальні заклади середньої освіти ІІ рівня) пропонують
програми, успішне завершення яких дає випускникам можливість отримати
професійний диплом міжнародного рівня (анг. International Baccalaureate,
IB). Такі програми розраховані на учнів 16–19 років. Навчання здійснюється
французькою або ж англійською мовою. При цьому міжнародний бакалаврат
145

передбачає англомовну дворічну програму підготовки, яка забезпечує
міжнародне визнання кваліфікаційного диплому для продовження навчання
на третинному рівні.
Отже, на етапі середнього освітнього рівня І учні навчаються за єдиною
загальноосвітньою програмою. На етапі середнього освітнього рівня ІІ
відбувається розшарування навчальних напрямків: класична чи технічна
освіта. Підкреслимо, що навчання є обов'язковим до 16 років.
Вступ до коледжу вимагає, принаймні, успішного завершення 9-го класу
середньої загальноосвітньої чи технічної школи. Термін підготовки,
включаючи стажування, триває 3–4 роки. Чільне місце у цьому процесі
відведене

опануванню

мовами,

хоча

перевага,

все-таки,

надається

французькій мові.
У Великому герцогстві Люксембург діє багатоступенева система вищої
освіти, яка передбачає підготовку за програмами бакалаврату, магістратури
та докторантури. Університетська освіта зосереджена в Університеті
Люксембургу, який було створено у 2003 році та наразі зарекомендував себе
як один із найкращих і перспективних вузів світу. Згідно Рейтингу молодих
університетів світу 2017 (анг. Young University Rankings 2017) Університет
Люксембургу посідає 11 місце, що свідчить про стрімке світове визнання
університету як освітнього та наукового центру підготовки майбутніх
фахівців.

Навчання

здійснюється

двома

мовами:

французькою

та

англійською. Навчання за магістерською програмою здійснюється виключно
англійською мовою [4]. Незважаючи на те, що у Люксембурзі знаходиться
лише один державний вищий навчальний заклад, деякі приватні виші
(переважно філії закордонних ВНЗ) також надають освітні послуги на
території герцогства. Навчальний процес у приватних ВНЗ Люксембургу
здійснюється переважно німецькою чи французькою мовами. Деякі навчальні
заклади пропонують бакалаврські програми підготовки з подальшим
визначенням мови навчання, в залежності від мовних пріоритетів студентів.
Все ж, магістерські програми переважно англомовні та потребують для
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вступу, окрім диплому про вищу освіту (європейського чи неєвропейського
зразка) та особистої співбесіди, документ, який засвідчує вільне володіння
англійською

мовою

(наприклад,

TOEFL,

IELTS

чи інші) [5].
Отже, незважаючи на те, що державно визнаними мовами Люксембургу
є люксембурзька, німецька та французька, вищі освітні установи вимагають
від студентів-майбутніх фахівців досконалого володіння англійською мовою.
Проаналізувавши навчальні плани навчальних закладів вторинного рівня,
можна говорити про те, що середня школа враховує вимоги ВНЗ та надає
можливість майбутнім студентам опанувати англійську мову до необхідного
у майбутньому рівня. Загалом, мовні пріоритети у системі дошкільної,
первинної, вторинної та вищої освіти Люксембургу представлено таким
чином (Табл. 1):
Таблиця 1
Мовні пріоритети у системі освіти Люксембургу
Освітній рівень

Мова навчання

Мова як
спілкування

засіб

Дошкільна освіта (3 роки)
3-6 років
люксембурзька
люксембурзька
Початкова освіта (6 років)
6-7 років
німецька,
люксембурзька,
люксембурзька
німецька
(1 год./тиждень)
7-8 років
німецька,
люксембурзька,
люксембурзька
німецька
(1
год./тиждень),
французька
(з ІІ сем.)
8-12 років
німецька,
німецька
французька,
люксембурзька
(1
год./тиждень)
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Середня освіта І-ІІ рівня (7 років)
12-13 років
німецька,
французька,
люксембурзька
(1
год./тиждень)
13-14 років
німецька,
французька,
англійська
(чи латинь)
14-15 років
німецька,
французька, англійська
15-18 років
німецька,
французька, англійська
18-19 років
німецька,
французька, англійська
Вища освіта (4-6 років)
Бакалаврат (19німецька,
22 роки)
французька, англійська
Магістратура
англійська
(22-23 роки)

німецька,
французька

німецька,
французька
німецька,
французька
французька
французька

німецька,
французька, англійська
англійська

Незважаючи на мультилінгвальну освітню політику Люксембургу,
європейський семестровий звіт 2016 (анг. The European Semester Country
Report 2016) визначив перелік ключових проблем в сфері освіти країни:
успішність студентів за базовими навичками, які оцінюються відповідно до
встановленого у Програмі міжнародного оцінювання студентства Організації
економічної співпраці та розвитку рівня (анг. PISA), нижча від загальних
показників країн-членів Євросоюзу з математики, читання та природничих
наук.

Незадовільний

результат

можна

пояснити,

головним

чином,

труднощами, з якими зіштовхуються учні з міграційним минулим (необхідно
наголосити, що значну частку робітничого класу Люксембургу становлять
мігранти) та тримовні традиції Люксембургу. Труднощі з мовою навчання
можуть призвести до невдач в опануванні інших дисциплін. Щоб підвищити
шанси дітей мігрантів на отримання освіти в Люксембурзі в 2015
Національна рада прийняла законопроект про підтримку молоді, який
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передбачав різні заходи лінгвістичної підтримки, в тому числі мовної
підготовки, починаючи з 1 до 3-річного віку. Такий крок був належним
чином оцінений громадськістю і продемонстрував одну з реформаторських
тенденцій в сфері освітніх послуг Люксембургу, а саме мультилінгвістичний
підхід до вирішення нагальних національних освітніх проблем, що сприятиме
підвищенню рівня освіченості населення, якісній підготовці майбутніх
фахівців і, відповідно, економічному зростанню в країні.
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TRANSLATION AND MENTAL SPACES INTEGRATION
The emergence of cognitive linguistics in the late 1970s signaled a shift in
language research from formal approaches that aimed at the study of internal
structures of the language to the research of pragmatics and functional value of the
linguistic means in relation to cognition and communication. Currently, special
emphasis is placed on dealing with processing information and knowledge in the
social communicative interaction. Moreover, rather than regarding language as a
separate function of the human mind, cognitive linguistics started to look at it as a
complex entity while employing general principles of human cognition, perception,
categorization and conceptualization as the main cognitive operations. The focus
on the study of meaning and the processes that link form to meaning within
cognitive linguistics reveals the significance of knowledge/images embodiment via
different formats of representation, namely frames, schemas, and scenarios.
The cognitive approach to narrative studies widens the scope of understanding
the mechanisms of language use. Cognitive semantics inquires after the nature of
meaning that is assumed to result from localized and dynamic processes
(conceptualization), which recruit mental simulation and are grounded in
embodiment. Language is primarily a means of communication and interaction, so
its inherent social aspect comes to the foreground. This approach incorporates the
social grounding of meaning into the cognitive studies to contribute to the
development of a social-interactional cognitive linguistics and semantics.
The pivotal cognitive-semantic theory, which claims to lay bare the human
―heart of imagination‖ [2, p. 89], has proven to be highly attractive for the literary
studies, linguistics, semantics, theory of communication and other fields as it helps
account for the ways in which meaning is constructed. The theory explains that a
new meaningful structure, the blend, emerges from the integration of two distinct
semantic scenarios (so-called ‗input spaces‘) via a generic space that subsumes
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semantic structure shared by both inputs. Numerous applications in varied fields
have proven the theory to be very productive.
Mental spaces are, according to Fauconnier G. and Turner M., are ―partial
structures that proliferate when we think and talk, allowing a fine-grained
partitioning of our discourse and knowledge structures‖ [1, p. 11]. Mental spaces
depend on the more stable domains from which they recruit information for ‗online‘ meaning construction.
The most promising and potentially prospective aspect might be related to the
blending typology that helps test the extent to which interactants rely on discrete
interactional methods when coordinating different blending types. The typology is
arranged on a continuum from less complex to highly complex blends. The latter,
so called ‗double-scope blends‘, brings together semantically highly incompatible
frames and, in the blended space, integrate elements that are found in both input
spaces; conversely, they also show structure found in none of the inputs. So it can
be suggested that computer desktops constitute such double-scope blends, as the
concept contains elements from both the ‗office‘ input space (e.g. folders, recycle
bin) and the ‗computer‘ input (e.g. save and print commands) without leading to
clashes, or rather irritations [1, p. 131].
Williams R.F. offers the way for a discursively grounded model of mental
spaces and conceptual integration. It emphasizes the semantic-pragmatic
distinction and provides suggestions regarding how socially shared knowledge and
beliefs about intentions impact the meaning construction via the study of the
interactional coordination of meaning and the cognitive processes underlying it.
The author provides grounds for regarding the reconfigurations required when
matching a cognitive-semantic theory to a methodology that considers meaning to
be intrinsically linked to social action [3]. The approach provides analysis of the
interactional resources employed in coordination impersonation blends, such as
prefacing sequences, quotes, postural orientation and exiting methods, and
compares them across blending types in order to determine the extent to which the
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frame integration complexity is oriented towards the interactional coordination of
meaning.
Human ability to integrate apparently incompatible semantic structures into
new scenarios that appear intuitively appropriate lies at the very heart of all human
cognizing. It is reasonable to contrast the highly advanced double-scope blending
with less complex frame integration, for example verb inflection or color
integration. If double-scope blending is different from less advanced blending and
underlies human cognizing, then the question arises as to whether this crucial
cognitive ability becomes discernable in our daily interactions.
In conclusion, meaning is divided into discrete, temporary conceptual packets
that are built for purposes of local understanding of narratives, metaphors, speech
acts and general reasoning, and contain specific aspects of information that provide
the cognitive ground for meaning-making. They rely on more stabilized forms of
background knowledge and the discourse context, which includes local framing,
genre and setting. The double-scope blending is not a discursive practice though it
emphasises the important role of recursive beliefs on the social action. It is
currently directed onto the co-construction of meaning and on how shared
knowledge influence emergence of meaning. As narratives / discourses unfold, the
different conceptual packets are built up and linked through mappings with
locations, beliefs, time periods, hypothetical situations, counterfactuals, and the
establishment of new spaces or the shifting of focus to spaces already built. All
these issues are to be considered to achieve translation relevance and equivalence.
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CULTURAL BARRIERS TO COMMUNICATION
Intercultural communication is the verbal and nonverbal interaction between
people from different cultural backgrounds. Today it is difficult to find at least one
kind of activity that would not be affected by cultures of different societies.
Therefore, first of all our humanity should improve intercultural dialogue and
support international relations.
The problem of communication between people from different parts of the
world is very relevant now because the era of globalization suggests that we can no
longer expect to communicate only with people belonging to our environments. In
that case, the importance of developing communication skills with people of
different cultural backgrounds is clear. Such skills involve having an ability to find
out and deal with culture obstacles. Whether you're a student, business person or
traveller, knowing the barriers to intercultural communication is the first step to
overcoming problems.
The main issues of intercultural communication have been studied by many
theorists, among them are William Gudykunst and William Starosta who
contributed to creation of intercultural communication theory [2, 298].
The aim of this work is to describe the main difficulties and barriers that
occur in worldwide communication, discuss the main ways of their overcoming
and prevent the happening of such problems in the future.
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Globalization processes have not only increased the number of people
engaged in intercultural communication due to their work, study, or travel. Great
number of individuals often look for intercultural friendships. Unfortunately, they
usually forgot that in the new culture, everything is different, including proper
greetings and departing communication behaviors. Moreover, some rules that are
generally used among people from one country could not be considered as normal
by others [1, 23].
Frankly speaking, it is important for us to study the difficulties associated
with the implementation of intercultural communication as the dominant realities
of the modern world. There are several culture barriers that some researchers
considered being main:
1. Language diversity. In order to access a culture, language is the key.
Misunderstandings are common among people who speak the same language, so
it's not surprising that people from different cultural and linguistic backgrounds
face communication barriers. This is because the values and worldview of a
particular cultural group are embedded within their language use. For example,
highly individualistic cultures often use "I" statements, while collectivistic cultures
would use "we" and "our" more frequently [1, 22].
2. Body language. Misunderstandings with nonverbal communication can
lead to miscommunication and insults with cultural differences. For example, a
handshake in one culture may be recognized as appropriate, whereas another
culture may recognize it as rude or inappropriate [3, 13].
3. Stereotypes and Prejudices. The role of stereotypes in perception of others
was also examined by R. Fisher, E. Kopelman and A. Kupfer Schneider who
claimed that based on their life experiences, people develop different perceptions
of things and events [4, 3].
4. Feelings and emotions. Individuals from the United Kingdom and Japan
typically keep a tight control of their emotions, while Italians and French are more
comfortable showing their feelings. Successful communication depends on the
informal interaction between different societies that is based on the trust. When
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you trust a man you are talking to, all differences may be overlooked and problems
can be dealt with more easily. The meaning of trust varies across societies. No
wonder that some cultures have a greater propensity to be trusting than others.
To overcome these barriers, firstly we need to recognize and understand them.
There is no magic formula to follow, but we have several aspects that people will
find useful for their intercultural communication. For successful interaction with
persons from different cultural backgrounds it is important to master such basic
strategies:
1.

To

use

effectively

language

resources

(vocabulary,

grammar,

pronunciation, rhythm of speech, etc.);
2. To pay attention to cultural differences;
3. To study more about human beliefs, thoughts, behaviors and manners. The
key to effective intercultural communication is knowledge. The more you know,
the more you understand.
By overcoming these barriers to communication, you can ensure that the
statement you are making is not just heard, but also understood, by the person you
are speaking with. In this way, you can be confident that your point has been
expressed.
Thus, intercultural communication is very important for modern society. If we
want to expand our outlook we need to pay attention to this improving, as the
ignorance may lead to conflicts. We also should remember that the skills of
effective communicating with individuals from variety of cultures are a great
advantage for career prospects.
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Одним із важливих завдань сьогодення є підготовка компетентних
фахівців, які здатні до постійного поповнення й оновлення знань; досконало
володіють іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення якісного
професійного іншомовного спілкування.
Однак, стан професійної підготовки перекладачів до роботи в умовах
ринку свідчить про невідповідність їхньої практичної підготовки потребам
роботодавців. Більшості з них властива, як правило, невпевненість у
здійсненні

професійних

дій,

низький

рівень

компетентності

щодо

застосування сучасних комунікаційних технологій, нових форм організації
праці, аналізу і прогнозування професійної діяльності і, звичайно, низький
рівень володіння іноземними мовами.
Аналіз вивчення наукових праць [1, с. 22; 2, с. 68], дозволяє зрозуміти
іншомовну компетентність як здатність встановлювати і підтримувати
професійні контакти з людьми іншомовного середовища. Для ефективної
комунікації необхідним є набуття певної сукупності знань і вмінь, які
забезпечують процес комунікації. З огляду на це, здійснення майбутніми
фахівцями спеціальностей професійно-орієнтованої іншомовної діяльності, а
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також вивчення іноземної мови професійного спрямування передбачає
виконання дій на основі розвитку ряду загальних компетентностей, а також
комунікативних мовленнєвих компетентностей.
Іншомовну компетентність можна також визначити як інтегративне
особистісно-професійне утворення, яке реалізується у психологічній та
технічно-операційній

готовності

особистості

до

виконання

успішної,

продуктивної та ефективної професійної діяльності з використанням засобів
іноземної мови або в умовах іншомовної культури та забезпечує можливість
ефективної взаємодії з оточуючим середовищем.
Ми вважаємо, що у формуванні іншомовної компетентності необхідно
також враховувати: мовну (лінгвістичну) компетентність, яка передбачає
систему знань, умінь і навичок здійснювати іншомовну комунікацію в
типових ситуаціях навчальної, трудової та культурної сфер спілкування,
читати і розуміти тексти різних жанрів та видів з різним ступенем розуміння
їх змісту;

соціокультурну компетентність, яка включає фонові знання

(сукупність відомостей про соціокультурні особливості народу, мова якого
вивчається, та про стандарти комунікативної поведінки) прийняті в цій
культурній спільноті; мовний і мовленнєвий матеріал, необхідний для
розкриття

соціокультурної

словосполучення,

форми

інформації,

мовленнєвого

реалії,
етикету;

вільні
навички

та
та

сталі
вміння

оперування фоновими знаннями та мовним і мовленнєвим матеріалом
соціокультурного плану; професійну компетентність, яка передбачає навички
та вміння знаходження і оперування іншомовною професійно значущою
інформацією, знання фахової термінологічної лексики, вміння читати і
виділяти основне зі спеціалізованих текстів.
Отже, іншомовна компетентність перекладача включає в себе рівень
оволодіння іншомовними знаннями, уміннями та навичками і складається з
мовної (лінгвістичної), комунікативної, соціокультурної та професійної
компетентностей.
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Для досягнення найкращих результатів, вивчення іноземних мов
повинно проводитися із використанням інтерактивних методів.
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес
організований таким чином, що практично всі студенти залучені до пізнання
нового, мають можливість дискутувати щодо того, що знають і думають.
Спільна діяльність студентів у процесі пізнання, засвоєння навчального
матеріалу означає, що кожний майбутній фахівець здійснює свій особистий
внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями. І все це відбувається в
атмосфері взаєморозуміння, взаємопідтримки, що дозволяє не лише
одержувати нові знання та розвивати пізнавальну діяльність, а й формувати
комунікативні вміння. У процесі діалогічного навчання студенти навчаються
критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу та
відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, брати участь у
дискусіях, спілкуватися з іншими [4, с. 87].
Для цього на заняттях з іноземних мов ми організовували індивідуальну,
парну

й

групову

роботу,

застосовували

проекти,

рольові

ігри,

використовуються творчі роботи. На нашу думку, найбільш ефективними є
такі форми парної та групової роботи: внутрішні (зовнішні) кола (inside /
outside circles); мозковий штурм (brain storm); читання зигзагом (jigsaw
reading); обмін думками (think-pair-share); парні інтерв‘ю (pair-interviews) та
інші.
Дослідниця О. Пометун до інтерактивних технологій також відносить:
інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в парах, ротаційні
трійки, два – чотири-усі разом, робота в малих групах); інтерактивні
технології колективно-групового навчання (мозкова атака, навчаючи – вчусь,
розв‘язання

проблеми,

«дерево

рішень»);

інтерактивні

технології

ситуативного моделювання (симуляція, імітаційні ігри, розігрування ситуацій
за ролями); технології опрацювання дискусійних питань («ПРЕС», «займи
позицію», дискусія тощо) [3, c. 116].
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Під

час

проведення

навчальних

занять

з

іноземних

мов

ми

використовували найбільш поширені в професійній освіті інтерактивні
методи такі як: мозковий штурм, коло ідей, мікрофон (вільне накопичення
великої кількості ідей з певної теми, критичне їх осмислення); метод
прогнозування або передбачення (за дидактичним матеріалом підтвердити чи
заперечити гіпотезу, сформулювати тему заняття); дискусія, ПРЕС-метод
(послідовно студенти дають аргументовані відповіді на певне дискусійне
питання, доходять спільної думки); ділові ігри (відтворюється поведінка і
робота конкретних працівників за фахом).
При проведенні практичних занять з іноземних мов ми застосовували
інноваційні

педагогічні

технології

та

методи

з

метою

збільшення

ефективності навчання, залучення всіх здобувачів групи до активної роботи,
створення найкращих умов для опанування навичок аудіювання і говоріння,
збільшення мотивації до навчання й сприяння розвитку особистості
здобувачів. Під час використання інноваційних технологій увага зосереджена
на компетентністному підході до формування іншомовної комунікативної
компетенції, як того вимагає студентоцентричні аспекти організації
навчального процесу.
Отже, найкращим методом формування іншомовної компетентності
перекладачів, на нашу думку, є застосування інтерактивних методів, оскільки
найбільшою перевагою інтерактивного навчання є те, що в ньому студент
перестає бути об‘єктом, а стає суб‘єктом власної освітньої діяльності.
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CLOUD COMPUTING TECHNOLOGIES IN EDUCATION:
OPTIONS AND ALTERNATIVES
Online education is rising in popularity, which can be partially explained by
the growth of cloud technology, as both businesses and educational institutions
have turned to the cloud. The term ―cloud‖ often refers to a cloud-shaped diagram
that is often used to represent the Internet or the web. The cloud is able to
accommodate a small-scale or a large-scale application. Cloud computing
technology comprises a variety of independent technologies such as hardware
virtualization, distributed processing, utility computing, network system, web
services, platform and software as services. This computing model is based on a
service-oriented architecture (SOA) model. Its offers high flexibility, reduced cost
of ownership, scalability and services on request [1, p.34]. This model of
computing is an evolution of the Internet-based technologies and computer
networks [3, p. 235]. Cloud computing is generally defined as a form of computing
where the IT needs of a consumer can be bought from a cloud service provider. In
other words this computing model is based on a customer service needs and able to
offer services on demand through a shared computing infrastructure, processing
power, storage and networking.
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The term ―cloud computing‖ was first used in 1996 to describe a computing
model where all desktop applications live on the cloud. However, at that time there
were no technologies that could be able to use this technique. The cloud computing
model was reintroduced in 2006. At first, it was not fully accepted , but the attitude
to it changed when the Internet giants like google.com, microsoft.com,
amazon.com and IBM started using the model and offered this facility to other web
users. Since then based on cloud computing various services, software and storage
have been implemented [2, p. 122]. Cloud-based systems are the perfect
environment for a virtual classroom as they offer access to information, easily
sharable data and foster a means for providing and monitoring multi-user
collaboration.
Learning platforms were traditionally static software-based courses filled
with single-source content. Nowadays, online-learning platforms are flexible,
dynamic and can be accessed on the user‘s preferred device, including
smartphones and tablets. Content can also be filled from a variety of sources,
including crowdsourcing, making the information more dynamic and varied for
learning. This, online-learning platforms offer educators a frameworked method
for ensuring they and their students are getting the training they need.
While choosing an online system there exist four options answering most
obvious questions concerning the options for learners and the opportunities to
attain their learning goals. The most common format for teaching online is a
Learning Management System (LMS). Being one of the constituents of distant
education, virtually, LMS seems to be the most powerful, important and detectable
one. Technically, LMS should be a certain template via which students will be able
to learn and educators will be able to teach. It functions as an online classroom
where instructors can hold discussions, upload readings, show videos and play
audio, carry out learning activities, make announcements as well as assess and
grade student‘s work. LMSs store and deliver materials developed in a variety of
different formats starting from MS Office documents to videos and third-party
applications. Essentially all LMSs have ―standard‖ or typical and uniform features,
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It is obvious, thus, that LMS should be chosen with care. There can be
generally three options to select form for teaching and learning online, namely
learning

management

systems,

social

media

applications, and web

conferencing software. Many education institutions often use one or a
combination of these three.
There are at least six new and up-and-coming cloud-based learning
platforms changing the online education marketplace [4].
1. TalentLMS is an enterprise-friendly learning-management system, or
LMS, that can be white-labeled for use by educators. It is a mobile-friendly cloud
platform where users can learn from their tablets, smartphones or laptops. A
readily white-labeled solution means enterprises, universities can incorporate it.
2. Moodle is an open-source (free to use on your own servers) learningmanagement system that features blended learning, classroom management, builtin course authoring, mobile learning, both online and off-line learning, certification
management, social learning, video conferencing and more. It can also supports
games and is adapted to corporate and business applications.
3. Degreed is an enterprise LMS solution. It enables businesses to manage
thousands of courses and platforms in one place so employees can learn at will.
There are customizable learning paths, and administrators can track an employee's
progress, even outside what the company mandates. It makes talent identification
easier, since administrators can see which employees have cross-functional skills.
4. BIStrainer is a paid LMS that features classroom management, trainingrecord management and a training matrix. It is designed for enterprises that want
all the features of an enterprise LMS without the hassle of a complicated setup. It
supports

multiple

languages,

document

management,

virtual

proctoring,

ecommerce, reward tracking and more.
5. BizLibrary LMS offers custom content management, virtual classroom
management, certification management and social learning. This is a great option if
your business happens to be within a regulatory environment that requires any kind
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of ongoing licensing, certifications or security training to remain in good standing.
Everything is scalable and can be white-labeled for your business.
6. Grovo is an employee-training platform that‘s quick and easy to set up.
The model has been shown to reduce required time to train by up to 88 percent,
with the average user completing 50 percent more training than assigned. The
system provides data to help you learn more about your employee‘s strengths and
weaknesses and to continuously improve upon the training experience [5].
An alternative to an LMS can be Social Media and Peer-to-Peer
Platforms. Edmodo, for example, is a free educational social networking
application. It is being used as an alternative to LMSs by universities and
Ministries of Educations and schools all over the world because it supports lowbandwidth communications so students and instructors can carry on synchronous
(real-time or live) and asynchronous (delayed) conversations without the need for a
lot of bandwidth. Additionally, students or instructors with smart phones can
access the Edmodo app and/or access the course via their phones, versus a
computer.Edmodo imitates Facebook in use and structure and needs little training
to use. There are other options in this area, e.g. VoiceThread, Twitter chats, or
online learning communities, like Classroom 2.0 or Peer2Peer University.
One more option is Online Meeting/Conferencing Applications which can be
defined as an online conferencing system that is helpful for conducting webinars
and online meetings. Web conferences remind the traditional lecture in university
or classroom with the instructor lecturing, sharing notes or a presentation.
A final alternative is a two-way video for one-to-one coaching and tutoring
(Skype or Google Hangouts). This form of online learning provides intensive oneto-one (or one-to-many) instruction and makes e-learning more personal.
To recap, with the increased flexibility and mobility of cloud-based
platforms, it makes sense for educational institutions to move their learning
platforms to these types of services, simplifying management and reducing costs.
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